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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam 

memperbaiki kualitas suatu instansi. Penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi tidak hanya sebagai proses otomatisasi saja, tetapi juga 

menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang 

terintegrasi. Teknologi informasi  mendapat sambutan positif dari masyarakat,  

perkembangannya tidak hanya dinikmati oleh kalangan bisnis maupun 

pemerintah saja,  tetapi juga mulai merambah dalam dunia pendidikan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka teknologi informasi mempunyai 

kedudukan sangat penting dalam suatu instansi pendidikan. 

Menurut Saputra dalam Dzulhaq, dkk. (2017:1), sistem informasi 

akademik adalah sistem yang memberikan pelayanan informasi yang berupa 

data dalam hal yang berhubungan dengan akademik. Dimana dalam hal ini 

pelayanan yang akan diberikan yaitu seperti penyimpanan data untuk siswa 

baru, penentuan ruang kelas, penentuan jadwal kelas, pembuatan jadwal 

mengajar, pembagian wali kelas, dan proses penilaian. 

Yayasan Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB. C)  beralamat 

di Jalan Sosial No. 510 Km. 5 Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan 

Kemuning, Sumatera Selatan 10609525 Yayasan Pendidikan Karya Ibu 

Sekolah Luar Biasa  (SLB. C) yang diresmikan pada tanggal 2 Juni 1983 
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merupakan salah satu sekolah yang memiliki tiga tingkatan yaitu: (1). SDLB 

(2). SMPLB dan (3). SMALB. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Salsabila,S.Pi selaku Staf 

Tata Usaha yang diberi wewenang oleh kepala sekolah untuk diwawancarai 

diketahui bahwa sistem pengolahan data akademik pada Yayasan Pendidikan 

Karya Ibu Sekolah Luar Biasa  (SLB. C) belum berjalan dengan baik. 

Beberapa proses pengolahan data masih menggunakan aplikasi pengolah 

dokumen dan buku. Adapun data yang diolah menggunakan aplikasi pengolah 

dokumen berupa data siswa, data guru, data kurikulum, data ruang  kelas, serta 

data jadwal pelajaran. Sedangkan data yang diolah menggunakan buku berupa 

data absensi dan data nilai raport. Pemrosesan data dengan menggunakan 

aplikasi pengolah dokumen dan buku belum efektif karena setiap data tidak 

terintegrasi, hal ini menyebabkan pemrosesan data akademik menjadi lambat 

dan juga sering terjadi kesalahan dalam penulisan. 

Dalam pembuatan jadwal mengajar dilakukan oleh Waka Kurikulum 

dimana penyusunan jadwal disesuaikan dengan data guru dan data ruang kelas. 

Hasil dari penyusunan jadwal mengajar akan di informasikan kepada guru 

yang  berbentuk  lembaran  formulir  yang  ditempel di mading.  Hal ini 

menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi kurang efektif  karena 

laporan lembaran formulir yang ditempel di mading berupa lembaran kertas 

rentan akan kerusakan seperti terkena hujan ataupun sobek yang juga tidak 

dapat bertahan lama.  
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Dalam proses penilaian yang dilakukan oleh guru kelas nilai dicatat di 

formulir nilai, nilai yang sudah dicatat kemudian dikalkulasi dan direkap ke 

dalam rapot,  kemudian rapot diserahkan kepada kepala sekolah untuk di tanda 

tangani, setelah itu rapot yang telah ditanda tangani oleh kepala sekolah 

diberikan kembali kepada wali kelas dan dari wali kelas baru diberikan kepada 

siswa.  Akibatnya  dari  proses  tersebut  wali kelas harus menunggu cukup 

lama untuk menunggu data nilai dari guru untuk direkap ke dalam rapot dan 

sering terjadi kesalahan dalam menulis nilai rapot. Sedangkan  untuk  proses  

absensi siswa  ini  masih dilakukan secara manual yaitu masih menggunakan 

pencatatan dalam bentuk buku absen, kegiatan absensi siswa ini dilakukan 

untuk mengetahui siswa yang berhalangan  hadir  dengan  mengisi  keterangan  

sakit,  izin,  alpa,  untuk  rekapitulasi absensi memerlukan waktu cukup lama 

dan tingkat kesalahan yang dapat ditimbulkan masih cukup tinggi sehingga 

dapat mempengaruhi ke validan data dan dapat menyebabkan buku absensi 

rentan hilang atau robek. 

Untuk penyampaian informasi atau berita yang ingin disampaikan 

kepada siswa,  pihak sekolah biasanya menyampaikan lewat tulisan di buku 

siswa atau disampaikan oleh guru langsung kepada siswa ke kelas-kelas atau 

juga dengan cara menempel informasi atau berita dimajalah dinding sekolah 

sedangkan untuk penyampaian informasi atau berita kepada wali siswa pihak 

sekolah membuat surat edaran yang diserahkan ke siswa untuk disampaikan ke 

wali siswa dan langsung memberikan informasi kepada wali siswa,  dari hal 

tersebut bisa mengakibatkan kurang jelasnya penyampaian informasi ke siswa 



4 
 

 

dan siswa yang tidak masuk tidak dapat mengetahui pengumuman yang di 

sampaikan di sekolah sehingga siswa tidak bisa memberitahukan kepada wali 

siswa.  

Dari permasalahan  diatas menyebabkan proses pengolahan data 

akademik menjadi kurang efektif  maka dari itu penulis memberikan solusi 

pengolahan data akademik berupa sistem informasi akademik berbasis web 

yang dimana semua informasi yang ada dalam sistem dapat ditampilkan 

dengan menggunakan media  internet yang bisa di akses dimanapun dan 

kapanpun. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan “Perancangan Sistem Informasi Akademik Pada 

Yayasan Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB. C) Berbasis 

Website”. Sistem informasi akademik berbasis web ini bertujuan untuk 

mempermudah pihak Yayasan Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa 

(SLB. C) dalam proses pengolahan data akademik sehingga informasi yang 

dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu.  

1.2.  Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi akademik 

berbasis web pada “Yayasan Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa 

(SLB. C)”? 
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1.3.  Batasan Masalah 

Ruang lingkup yang akan dibahas meliputi : 

1. Sistem Informasi akademik Yayasan Pendiikan Karya Ibu Sekolah 

Luar Biasa (SLB.C) yang di bangun berbasis website. 

2. Metode pengembangan sistem yang akan digunakan adalah metode RAD. 

3. Alat pengembangan sistem menggunakan metode permodelan sistem 

dengan model pemograman terstruktur. 

4. Pengguna sistem ini adalah Kepala Sekolah, Guru, Waka kurikulum, Staf 

bagian Tata Usaha, Wali Kelas dan Wali Siswa di Yayasan Pendidikan 

Karya Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB. C). 

5. Data yang diolah oleh sistem data siswa, data guru, data absensi, data 

kurikulum, data ruang kelas, data jadwal pelajaran, serta data nilai raport  

6. Adapun beberapa informasi yang di hasilkan berupa informasi data guru, 

informasi data siswa, informasi data kepala sekolah, informasi data 

absensi, informasi data kurikulum, informasi laporan absensi, informasi 

jadwal pelajaran, serta informasi nilai rapot. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

menghasilkan sistem informasi akademik berbasis web yang lebih terintegrasi 

untuk dapat mendukung  kinerja pengelola akademik ataupun  sebagai acuan 

bagi pihak lembaga Yayasan Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa 

(SLB. C) dalam melakukan perbaikan kinerja yang belum optimal. 
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1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 

A.  Manfaat Bagi Penulis 

Penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan, 

bisa memanfaatkan pembelajaran yang diberikan dosen selama proses 

belajar mengajar. 

B. Manfaat Bagi Akademik 

Adapun manfaat penelitian ini bagi akademik adalah : 

1. Sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan 

menggunakan penelitian sejenis atau pengembangan selanjutnya. 

2. Sebagai tolak ukur tingkat kemampuan mahasiswa menyerap ilmu 

yang telah dipelajari di STMIK Palcomtech. 

C. Manfaat Bagi Tempat Penelitian 

Diharapkan dapat membantu pihak Yayasan Pendidikan Karya 

Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB. C) dalam mengelola bidang akademik 

khususnya untuk: 

1. Kepala Sekolah 

Dapat menghasilkan laporan yang dapat dilaporkan kembali ke pusat 

dan mengetahui laporan-laporan sehingga dapat digunakan untuk 

mengambil keputusan kedepannya. 
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2. Siswa 

Dapat memberikan pelayanan optimal kepada siswa sehingga tidak 

perlu datang ke sekolah untuk mendapatkan informasi akademik, 

sehingga dihasilkan informasi yang cepat dan akurat. Data yang 

didapatkan meliputi data siswa, data nilai raport, data jadwal 

pelajaran, data mata pelajaran, dan data ruang kelas. 

3. Staf Tata Usaha 

Dapat mempercepat kerja karyawan dalam mengolah data, 

meminalisir kesalahan terjadi sehingga memudahkan proses 

maintenance siswa. 

4. Wakil Kepala Sekolah Bidang  Kurikulum/Umum 

Dapat melakukan pengolahan dan proses penyimpanan data informasi 

akademik secara cepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan mutu 

kualitas akademik.Data yang dikelola data siswa, data guru, data 

absensi, data mata pelajaran, data ruang kelas, data jadwal pelajaran, 

data nilai, dan data admin. 

5. Wali Kelas 

 Memberikan akses mudah pada wali kelas untuk melakukan proses-

proses yang ada pada bidang akademik secara cepat dan akurat. Data 

yang dikelola meliputi data nilai, data absensi, data ruang kelas, data 

jadwal pelajaran, dan data mata pelajaran 
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6. Guru 

 Memberikan akses mudah pada guru untuk melihat informasi-

informasi yang cepat dan akurat yang ada pada bidang akademik 

secara cepat dan akurat. Data yang didapat meliputi data nilai, data 

absensi, data ruang kelas, data jadwal pelajaran, data mata pelajaran 

dan data guru. 

7. Wali Siswa 

Memberikan akses mudah pada wali siswa untuk melihat informasi-

informasi yang cepat dan akurat. Data yang didapatkan meliputi data 

siswa, data absensi, dan data nilai. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan skripsi terdiri dari enam bab dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I              PENDAHULUAN 

Pendahuluan memuat latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

mengenai  analisis  dan  perancangan  sistem  informasi 

akademik sekolah pada “Yayasan Pendidikan Karya Ibu 

Sekolah Luar Biasa   (SLB. C)”. 

BAB II            GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Gambaran umum perusahaan memuat uraian tentang sejarah 

perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, serta uraian tugas dan wewenang masing-

masing divisi/departemen dimana riset dilakukan. 

BAB III           TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memuat uraian teori-teori yang 

mendukung pembuatan skripsi dan hasil penelitian terdahulu 

yang terkait dengan penelitian. 
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BAB IV           METODE PENELITIAN 

Metode penelitian memuat pembahasan tentang lokasi dan 

waktu penelitian, jenis data yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, dan alat bantu pengembangan sistem. 

BAB V            HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan memuat implementasi hasil dan 

pembahasan  sesuai  dengan  perancangan  pada  bab 

sebelumnya beserta penjelasannya. Pada bab ini juga akan 

dibahas tentang pengujian sistem. 

BAB VI           PENUTUP 

Penutup memuat kesimpulan yang diperoleh selama 

perancangan dan pembuatan sistem berdasarkan hasil dan 

pembahasan serta berisi saran yang berkaitan dengan 

pengembangan sistem ini di masa yang akan datang 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1.   Profil Yayasan SLB.C Karya Ibu Palembang 

2.1.1.  Sejarah Yayasan SLB.C Karya Ibu Palembang 

Pembentukan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia 

Cabang Sumatera Selatan tahun 1981 oleh Dharma Wanita Provinsi 

Sumatera Selatan, SK Ketua Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia 

tanggal 25 November 1981 No.001/YKAI/C/81 dan SK Ketua 

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia cabang Sumatera Selatan 

tanggal 1 Juli 1982 No.030/YKAI/ISS/1982. Berdasarkan keputusan 

rapat Dharma Wanita/ Pengurus Yayasan Kesejahteraan Anak 

Indonesia cabang Sumatera Selatan tanggal 5 Mei 1983 pengelolah 

SPLB/C diserahkan kepada Dharma Wanita Provinsi Sumatera 

Selatan, pengurus Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia 

menyerahkan pengelolah SPLB kepada Dharma Wanita Provinsi 

Sumatera Selatan pada tanggal 17 Mei 1983 (serah terima), 

keberadaan dan pengembangannya tidak lepas dari tujuan dan cita-

cita membantu pemerintah dalam usaha pemerataan memperileh 

kesempatan untuk mengikuti pendidikan, terutama bagi anak usia 8-

12tahun yang menyandang kelainan terbelakang mental, 

mempersiapkan anak terbelakang mental dapat berdiri sendiri atau 

mengurangi ketergantungannya terhadap orang lain sesuai dengan 

potensinya secara perorangan, terselenggaranya program pendidikan 
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bagi anak terbelakang mental sesuai dengan kebijaksanaan 

pemerintah di bidang Pendidikan Luar Biasa dan Merintis 

pengembangan Sekolah Luar Biasa jenis-jenis lain sesuai 

kemampuan. 

Pada waktu didirikan dan mulai belajar SPLB/C YKAI 

Sumatera Selatan terdirin dari 4 kelas dengan murid sebanyak 36 

orang. Penerimaan murid baru ajaran Tahun 1983/1984 akan 

menerima sekitar 30 orang anak terbelakang mental yang memenuhi 

syarat, 20 orang anak murid baru Tipe.B. (Bisu Tuli). 

2.2.   Visi dan Misi Yayasan SLB.C Karya Ibu Palembang 

2.2.1.    Visi 

Visi Yayasan SLB.C Karya Ibu Palembang terwujudnya 

pendidikan anak kebutuhan khusus secara professional, mandiri, 

beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

2.2.2.     Misi 

Misi Yayasan SLB.C Karya Ibu Palembang, yaitu: 

1. Menciptakan lulusan SLB.C (TUNAGRAHITA) yang dapat 

menguasai pengetahuan akademis tingkat Sekolah Dasar (SD). 

2. Menciptakan lulusan SLB.C (TUNAGRAHITA) yang mandiri 

dan tidak selalu bergantung pada orang lain. 
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3. Mengupayakan lulusan SLB.C (TUNAGRAHITA) yang dapat 

beribadah sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

4. Menciptakan lulusan SLB.C (TUNAGRAHITA) yang terampil 

sesuai dengan skill/ kemampuan yang masih mungkin dan 

tersembunyi dibalik kekurangan. 

2.3.    Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap 

bagian posisi yang ada pada organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Berikut bagan susunan organisasi Yayasan SLB.C Karya Ibu 

Palembang dapat dilihat pada gambar 2.1 
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SUMBER : SLB. C KARYA IBU PALEMBANG 2019 / 2020 

 

Gambar 2.1Struktur Organisasi Sekolah Luar Biasa (SLB. C) Karya Ibu Palembang 
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2.4.    Tugas Wewenang 

Uraian tugas merupakan suatu rincian yang menunjukan posisi, 

tanggung jawab, wewenang, fungsi, dan tugas-tugas yang harus dikerjakan 

oleh seorang personil. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab 

masing-masing dari jabatan atau bagian pada struktur organisasi Yayasan 

SLB.C Karya Ibu Palembang. 

A. Kepala Sekolah 

1. Menyusun perancanaan. 

2. Mengorganisir kegiatan. 

3. Mengarahkan kegiatan. 

4. Melaksanakan pengawasan. 

5. Melakukan evaluasi setiap kegiatan. 

6. Menentukan kebijaksanaan. 

7. Mengadakan Rapat. 

8. Mengatur proses belajar mengajar. 

9. Mengatur administrasi. 

a. Kantor 

b. Siswa 

c. Pegawai 

d. Perlengkapan 

e. Keuangan 

10. Mengatur organisasi siswa intra sekolah (OSIS). 

11. Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat. 
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B. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum/ Umum 

1. Menyusun program sekolah dalam bidang kurikulum. 

2. Membantu kepala sekolah dalam kegiatan pembinaan dan 

pengembangan sekolah. 

3. Menyiapkan instruksi kerja (IK) setiap jabatan struktural dalam 

lingkup kerjanya. 

4. Merencanakan/ membuat kalender pendidikan sekolah. 

5. Mengkoordinasi kegiatan belajar mengajar dengan ketua 

kompetisi/ piket keahlian. 

6. Mengatur penyusunan program pengajaran (program semester, 

program studi satuan pelajaran, dan persiapan mengajar, 

penjabaran dan penyesuaian kurikulum). 

7. Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, 

kriteria kelulusan dan laporan kemajuan belajar siswa serta 

pembagian raport dan STTB. 

8. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. 

9. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 

10. Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran. 

11. Mengatur mutasi siswa. 

12. Melaksanakan supervisi administrasi dan akademis. 

13. Menyusun laporan. 
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C. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 

1. Mengatur pelaksanaan bimbingan konseling. 

2. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K 

(Keamanan,Kebersihan, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan, dan 

Kerindangan). 

3. Mengatur dan membina program kegiatan OSIS meliputi 

Kepramukaan, Palang Merah Remaja (PMR), Kelompok Ilmiah, 

Kepala Tata Usaha. 

D. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana 

1. Menyusun program kegiatan sarana prasarana. 

2. Melaksanakan analisis dan kebutuhan sarana prasarana. 

3. Membuat usulan dan pengadaan sarana prasarana. 

4. Memantau pengadaan bahan praktek siswa. 

5. Melakukan penerimaan, pemeriksaan, dan pencatatan barang 

kedalam buku induk. 

6. Melaksanakan pendistribusian barang/ alat ke unit terkait. 

7. Melaksanakan intestaris barang/ alat per unit kerja. 

8. Merekapitulasi barang/ alat yang rusak ringan atau rusak berat. 

9. Mengkoordinasikan dan mengawasi pemeliharaan, perbaikan, 

pengembangan, dan penghapusan sarana. 

10. Melaksanakan pengelolaan sistem administrasi sarana prasarana. 

11. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan kepala sekolah. 
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E. Pustakawan 

1. Pengurusan pelayanan perpustakaan. 

2. Perencanaan pengembangan perpustakaan. 

3. Pemeliharaan dan perbaikan buku-buku/ bahan pustaka/ media 

elektronika. 

4. Melakukan layanan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan 

lainnya, serta masyarakat. 

5. Penyimpanan buku perpustakaan/ media elektronika. 

6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara 

berkala. 

F. Tenaga Administrasi Sekolah 

1. Pengelolaan keuangan sekolah. 

2. Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa. 

3. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai. 

4. Tata usaha sekolah. 

5. Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah. 

6. Penyusunan dan penyajian data/ statistik sekolah. 

7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K. 

8. Penyusuanan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan 

ketatausahaan secara berkala. 

G. Staf Tata Usaha 

1. Menyusun program kerja tata usaha. 

2. Mengkoordinir tugas-tugas tata usaha. 
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3. Membina dan mengembangkan tugas-tugas ketatausahaan. 

4. Mengatur pengurusan kepegawaian. 

5. Meneliti dan setelah itu membuat surat masuk ataupun surat 

keluar sesuai dengan disposisi/ instruksi kepala sekolah. 

6. Mengawasi dan mengendalikan pengunaan alat-alat sekolah. 

7. Membantu kepala sekolah dalam penyusunan RAPBS. 

8. Bertanggung jawab atas penggunaan stempel sekolah. 
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                                                           BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1. Teori  Pendukung 

3.1.1. Sistem Informasi 

           Menurut  Sutabri  dalam  Marlindawati (2017:3),  Sistem 

informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial 

dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat 

menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan 

yang diperlukan. 

Menurut  Jogiyanto dalam  Susanti  (2016:92),   Sistem  

informasi  menerima masukan data, instruksi dan mengolah data 

sesuai dengan  perintah  untuk  mengeluarkan  hasilnya,   ini   

merupakan  sebagian dari  peristiwa  yang  terjadi  pada  system  

informasi. 

             Dari beberapa pendapat yang dikemukan diatas dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sebuah sistem yang 

terdiri dari pengumpulan, pemasukan,   pemrosesan data,   

penyimpanan,   pengolahan,   pengendalian, dan pelaporan sehingga 

tercapai sebuah informasi yang mendukung pengambilan keputusan 

didalam suatu organisasi untuk mencapai  sasaran dan tujuannya. 
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3.1.2.  Website  

  Menurut  Irnawati dan Listianto  (2018:13),  Website atau 

biasanya yang dikenal dengan web merupakan salah satu fasilitas 

diinternet yang berfungsi sebagai media interaksi pemakai komputer 

untuk menampilkan halaman informasi yang dicari.   Halaman web 

tersebut diakses dan dibaca menggunakan perangkat lunak web 

browser seperti internet explorer, mozilla firefox, google chrome, 

dan sebagainya. 

             Menurut  Rulia, dkk  (2015:3),   Website adalah suatu 

halaman yang memuat situs-situs web page yang berada di internet 

yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi, komunikasi, 

atau transaksi. 

            Jadi, dapat disimpulkan bahwa website merupakan media 

informasi yang dapat di akses oleh siapa pun dalam suatu jaringan 

internet. 

windows dalam proses dalam penggunaan XAMPP di windows 

dibanding dengan linux. 

3.1.3. Basis data (Database) 

        Menurut Swara dan Febriadi  (2016:29),  Basis data (database) 

adalah sekumpulan table,  hubungan dan lain-lain yang berkaitan 

dengan penyimpanan.  

         Menurut  Stephens dan Plew  dalam  Djaelangkara (2015:87),    

Database  adalah  mekanisme  yang  digunakan  untuk  menyimpan  
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informasi atau data.  Informasi adalah sesuatu yang kita gunakan 

sehari-hari untuk berbagai alasan.  Dengan basis data,  pengguna 

dapat menyimpan data secara terorganisasi.                  

          Berdasarkan pengertian diatas,  maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa basis data (database) adalah sistem yang 

berfungsi  untuk  memelihara data yang sudah diolah dan tersimpan 

di perangkat keras komputer. 

3.1.4. Flowchart 

        Menurut Nurmalina dan Santoso (2017:86),  Flowchart  

adalah representasi secara simbolik dari suatu algoritma atau 

prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah, dengan menggunakan 

flowchart akan memudahkan pengguna melakukan pengecekan 

bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah, disamping 

itu flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi 

antara pemrograman yang bekerja dalam tim suatu proyek. Adapun 

simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan flowchart dapat 

dilihat pada tabel 3.1: 
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      Tabel 3.1.  Simbol Flowchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

    

                  

 Sumber: Nurmalina dan Santoso, (2017) 

 

 Simbol Fungsi

Permulaan sub program

Perbandingan, pernyataan 

penyeleksian data yang 

memberikan pilihan untuk 

langkah selanjutnya.

Penghubung bagian-

bagian flowchart yang 

berada pada satu halaman

Penghubung bagian-bagian 

flowchart yang berada 

pada halaman berbeda

Permulaan/ akhir program

Arah aliran program

Proses inisialisasi/ pemberian 

harga awal

Proses penghitungan proses 

pengolahan data

Proses input/output
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3.1.5. Data Flow Diagram (DFD) 

  Menurut Rosa dan shalahuddin (2018:69),  DFD merupakan 

tahap perancangan aplikasi yang menggambarkan aliran dari data. 

Diagram tersebut memperlihatkan dari mana data dimasukan dan data 

apa yang akan dihasilkan dari setiap proses. Hal tersebut diperlukan 

untuk melihat detail proses dari aplikasi 

DFD memiliki 4 simbol dalam masing-masing versi, salah 

satunya Dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Data Flow Diagram (DFD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Sumber : Rosa dan Shalahuddin (2018) 

 

 

 Keterangan

Entitas eksternal, dapat 

berupa orang/unit terkait 

yang berinteraksi dengan 

sistem tetapi diluar sistem  

Orang, Unit yang 

mempergunakan atau 

melakukan transfromasi 

data, komponen fisik tidak 

diidentifikasi. 

Aliran data dengan arah 

khusus dari sumber tujuan

Penyimpanan data atau 

tempat data direfer oleh 

proses

Simbol

Entitas 

Eksternal

Proses

Aliran data

Data Store
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3.1.6. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Rosa dan shalahuddin (2018:70),  ERD (Entity 

Relationship Diagram) adalah suatu model untuk menjelaskan 

hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar 

data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk 

memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk 

menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan symbol 

kardinalitas diantara beberapa himpunan adalah sebagai berikut : 

1. Satu ke satu (one to one) 

2. Satu ke banyak (one to many) 

3. Banyak ke satu (many to one) 

4. Banyak ke banyak (many to many) 

Berikut simbol notasi ERD dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Notasi-Notasi Entity Relationship Diagram 

Simbol Keterangan 

 

                

Entitas

 

Entitas adalah suatu objek 

yang dapat didefinisikan 

dalam lingkungan pemakai 

 

 

 

Atribut

 

Atribut adalah properti atau 

karakteristik  yang dimiliki 

oleh suatu entitas. 
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Simbol Keterangan 

 

Relasi

 

Relasi adalah hubungan antara 

suatu entitas dengan entitas 

lainnya  

 

 

 

 
Link 

 

 

Link adalah penghubung 

antara entitas dengan 

atributnya atau entitas dengan 

relasi.   

 

 

                    Sumber : Rosa dan Shalahuddin (2018) 

3.1.7.  Rapid Application Development (RAD) 

Menurut  Kendall  dalam  Pusparini (2017:238),   merupakan  

metodologi yang menekankan  pada  siklus pembangunan pendek,   

singkat,  dan cepat.  Waktu  yang singkat adalah batasan yang penting 

untuk model ini.  (RAD) Rapid  Application  Development  

menggunakan metode iteratif (berulang) dalam mengembangkan 

sistem dimana working model (model kerja) sistem dikontruksikan 

diawal tahap pengembangan  engan  tujuan  menetapkan  kebutuhan 

(requirement) pengguna.  Model kerja digunakan hanya sesekali saja 

sebagai basis desain dan implementasi sistem akhir. 

1. Perencanaan syarat 

       Dalam fase ini pengguna dan penganalisis bertemu untuk 

mengidentifikasi tujuan aplikasi serta syarat-syarat informasi 

yang ditimbulkan dari tujuan tersebut. 
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2. Workshop Design 

       Fase ini merupakan fase perancangan dan perbaikan selama 

Workshop Design RAD,  pengguna merespon working prototype 

yang ada dan menganalisa,  memperbaiki modul-modul yang 

dirancang menggunakan perangkat lunak berdasarkan respon 

pengguna. 

3.  Fase Implementasi 

        Fase ini merupakan tahap pembuatan program serta penguji 

cobaan sistem menggunakan pengujian blackbox testing, yaitu 

pengujian dengan menjalankan setiap fungsi dari aplikasi.  

      Berikut  ini  adalah  gambar  tahapan   metode  RAD (Rapid 

Application Development)  dapat dilihat pada gambar  3.1 : 

 

        (Sumber : Kendall, 2017) 

                                   Gambar 3.1 Tahapan RAD 

3.  Kesimpulan  

          Pada  hasil  rancang bangun sistem informasi akademik 

dengan dengan menerapkan model (RAD) rapid aplication 

depelopment  dapat disimpulkan sebagai berikut : Sekolah 
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membutuhkan sistem yang terintegrasi untuk dapat merelasikan 

dengan baik setiap entitas yang berada didalamnya yakni, Kepala 

Sekolah, Guru, dan Siswa. Sistem Informasi berbasis Web Online 

akan memberikan kemudahan bagi pengguna sistem dari segi 

ruang dan waktu. Sistem Informasi Akademik ini dapat 

dikembangkan lagi dengan menambahkan Fitur untuk Wali Murid 

disertai dengan forum diskusi yang diharapkan mampu untuk 

menjadi ruang komunikasi antara pihak sekolah dengan wali 

murid. 

3.2. Hasil  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dibuat oleh 

peneliti lain yang digunkan sebagai referensi penulis. Berikut hasil 

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Penelitian  Terdahulu 

No Judul Nama Hasil Penelitian 

1. Sistem Informasi 

Akademik Berbasis 

Mobile Web 

Menggunakan 

Pendekatan Metodologi 

RAD 

Edwina Siska 

Pusparini, 

Meicsy E.I. 

Najoan, 

Xaverius 

B.N. 

Najoan/Vol.6

/No.4/2017 

/ISSN : 2301-

8402.  

-Menampilkan Profil 

Mahasiswa, Daftar 

Mata Kuliah serta 

pengisian KRS, 

menampilkan KHS dan 

Transkrip Nilai 

-Aplikasi berbentuk 

Hybrid yang dapat 

dijalankan pada 

smartphone Android 

-Apliaksi dapat 

membantu mahasiswa 

memenuhi 

kebutuhanya dalam 
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No Judul Nama Hasil Penelitian 

proses akademik. 

2.  Implementasi sistem 

informasi akademik 

menggunakan metode 

rapid aplication 

development (RAD) studi 

kasus SMP swasta nusa 

penida  medan 

 

Jijon Raphita 

Sagala 

/vol.18/No.2/

2015/ISSN : 

2088-3943. 

 

-Sistem akademik 

dapat digunakan  

dengan menggunakan 

teknologi informasi 

yang tersedia dalam 

melakukan proses 

sistem akademik pada 

SMP Swasta Nusa 

Penida Medan. 

-Dengan menggunakan 

bahasa pemrograman 

Microsoft Visual Basic 

maka hasil informasi 

akademik dapat 

disajikan setiap saat. 

-Penginputan data 

yang dilakukan pada 

SMP Swasta Nusa 

Penida Medan akan 

semakin mudah dan 

singkat sebab tidak lagi 

menginput data satu 

persatu, melainkan 

dapat dilakukan 

sekaligus. 

-Sistem akadmik yang 

akan dilakukan 

semakin mudah karena 

disamping ketersediaan 

data yang akurat, 

sistem akademik juga 

didukung dengan 

program aplikasi yang 

cukup relevan. 
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No Judul Nama Hasil Penelitian 

3.  Sistem Informasi 

Akademik Sekolah 

Berbasis Kurikulum 2013 

M.Iqbal 

Dzulhaq, 

Rahmat 

Tullah, Putra 

Satia 

Nugraha/Vol.

7/No.1/2017/ 

ISSN: 2088-

1762 

-pemanfaatan dan 

penerapan teknologi 

informasi, kumpulan 

data yang saling 

berhubungan satu sama 

lain dapat 

terorganisasikan 

menjadi sebuah file, 

dimana data-data 

diorganisasikan 

kemudian disimpan ke 

dalam komputer untuk 

memudahkan pemakai 

dalam mengakses data. 

4.  Sistem Informasi 

Akademik Berbasis Web 

Pada Sekolah Menengah 

Pertama 
 

 

Marlindawati 

/2017/ ISSN : 

2527-5321  

 

-Dengan dihasilkanya 

sistem informasi 

akademik ini, 

mempermudah pihak 

sekolah dalam 

melakukan 

pengelolaan data dan 

penyampaian informasi 

akademik sekolah 

kepada guru, siswa 

dengan cepat dan 

mudah. 

-Selain itu, masyarakat 

yang ingin mengetahui 

informasi tentang 

sekolah, dapat dengan 

mudah mengakses 

pada sistem ini. 
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No Judul Nama Hasil Penelitian 

5. Perancangan Sistem 

Informasi Akademik 

Berbasis Web Pada Smk 

Pasar Minggu Jakarta 

Melan 

Susanti/Vol.3

/No.1/2016/ 

ISSN:2355-

6579. 

-Merupakan rencana 

kerja yang matang 

untuk menyelesaikan 

suatu proyek dan 

disusun untuk 

menjalankan 

tahapantahapan seperti 

tahap analisis, design, 

dan implementasi. 

Dalam penulisan ini 

perencanaan yang 

dibuat penulis adalah 

mendefinisikan data-

data yang diperlukan, 

menentukan sekolah. 

6 Metode Rapid 

Application Development 

(RAD) pada Perancangan 

Website Inventory PT. 

Sarana Abadi Makmur 

Bersama (S.A.M.B) 

Jakarta 

Oky Irnawati, 

Galih Bayu 

Aji 

Listianto/Vol.

6/No.2/2018 

ISSN: 2338 – 

8161. 

-Program inventory ini 

merupakan aplikasi 

sistem komputerisasi 

yang dibuat berbasis 

web dan memuat 

database pengelolaan 

data secara sehingga 

dapat mengolah 

database tersebut 

menjadi informasi. 

 

                Berdasarkan Penelitian diatas terdapat persamaan dan perbandingan 

dengan penelitian penulis. Yaitu sebagai berikut : 

1. Media yang digunakan sama-sama berbasis website. 

2. Penelitian diatas dengan penelitian yang penulis buat sama-sama 

meggunakan metode RAD (Rapid Application Development).  
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3. Media yang digunakan sama-sama berbasis website namun hasil yang 

penulis hasil menghasilkan website sistem informasi sedangkan hasil dari 

penelitian terdahulu menghasilkan aplikasi. 

3.3.Kerangka Pemikiran 

Berikut  hasil  kerangka  pemikiran yang dapat dilihat pada gambar 

3.2 : 

HASIL PENELITIAN

Website Sistem Informasi Akademik Yayasan 
Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB.C) 

karya Ibu

TEORI PENDUKUNG

1.  Sistem Informasi

2. (Website) Situs Web

3. XAMPP

4. MYSQL

5. PHP

6. Database

7. Flowchart

METODE YANG DIGUNAKAN :

Metode RAD dengan Tahapan:

1. Perencanaan syarat(rencana kebutuhan)

2. Workshop Design(proses desain)

3. Fase Implementasi

INDETIFIKASI MASALAH

Sering  terjadi pengulangan  data  siswa  dan  data  guru  karena  data  belum  
terintegrasi dengan baik.

Belum adanya media yang dapat menyampaikan informasi.

Mengalami kendala proses pembuatan laporan akademik yang meliputi : laporan    
absensi guru, laporan absensi siswa serta laporan-laporan lainnya.

Perancangan Sistem Informasi Akademik Pada Yayasan Pendidikan Karya Ibu 
Sekolah Luar biasa (SLB.C) Berbasis Website.

 

 
             Gambar 3.2. Kerangka Pemikiran 

1. Perancangan     Sistem     Informasi     Akademik      Pada  Yayasan  

Pendidikan    Karya    Ibu   Sekolah  Luar  Biasa (SLB. C)  Berbasis  

Website. 

2. Indetifikasi masalah yaitu: 

a. Sering   terjadi   pengulangan   data  siswa  dan data  guru karena 

data  belum terintegrasi dengan  baik. 
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b. Belum   adanya   media   yang   dapat  menyampaikan informasi. 

c. Mengalami kendala proses  pembuatan  laporan  akademik  yang  

meliputi   laporan    absensi    guru,   laporan  absensi  siswa serta  

laporan-laporan lainnya. 

3. Teori Pendukung 

a. Sistem informasi 

b. Situs Web (Website) 

c. XAMPP 

d. Database 

e. Flowchart 

4. Metode yang digunakan  

Metode  RAD dengan tahapan : 

a. Perencanaan syarat 

b. Workshop design 

c. Fase implementasi 

5. Hasil Penelitian 

a. Website    Sistem   Informasi   Akademik   Yayasan   Pendidikan  

Karya Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB. C) Karya Ibu. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi Penelitian  

Tempat penelitian dilakukan di jalan  Sosial No.510  Km. 5   

Kelurahan Ario kemuning Kecamatan Kemuning Sumatera 

Selatan 1012601087. 

4.1.2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu riset penelitian dilaksanakan dari tanggal  23  

September 2019  sampai  dengan 3 Oktober 2019  pada Yayasan 

Pendidikan Karya Ibu Luar Biasa (SLB.C).  Berikut jadwal 

penelitian dijabarkan dalam tabel 4.1. sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Jadwal Penelitian 

 
No 

 

 

Kegiatan 

  

Tahun 2019 Tahun 2020 
Oktober November Desember Januari Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  1. Tahapan RAD                     

 a.Perencana

an Syarat 
                    

 b.Worksh

op Desain 
                    

 c. Fase 

Implemen

tasi 

                    

 

4.2.  Jenis Data 

                        Dalam penulisan laporan ini,  penulis menggunakan  beberapa jenis 

data dalam  pengumpulan datanya,  yang  terdiri dari : 

  

34 
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4.2.1. Data Primer 

Menurut   Sugiyono    dalam    Siswati     (2018:137),    data   

primer   adalah   sumber   data  yang langsung  memberikan data 

kepada pengumpulan data.  

Dalam  hal  ini,  untuk   mendapatkan   data  primer  penulis  

melakukan wawancara langsung dengan kepala sekolah 

Suhermidi, S.pd. 

4.2.2. Data Sekunder 

Menurut    Zulfikar    dalam    Siswati   (2018:101),       data   

sekunder   adalah  data   yang   didapat   tidak   secara   langsung  

dari  objek  penelitian.    

4.3.  Teknik Pengumpulan Data 

        Dalam  penelitian   ini  penulis   menggunakan   beberapa     teknik  

untuk  

mendapatkan  data,  yaitu : 

4.3.1. Wawancara 

      Menurut  Djaelangkara  (2015:114),  Wawancara merupakan    

metode       pengumpulan      data     yang     dilakukan     dengan 

wawancara   mengajukan  pertanyaan-pertanyaan    yang     telah 

disusun sedemikian  rupa.  

 Maka  penulis    melakukan    wawancara     dengan     kepala    

Sekolah   di Yayasan Pendidikan Karya Ibu Luar Biasa (SLB.C) 
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Bapak Suhermidi, S.Pd  untuk  mengetahui  data-data,  

akademik  Pendidikan  Karya Ibu Luar Biasa (SLB.C). 

4.3.2. Observasi 

Menurut    Susanti    (2016:94),     Observasi       merupakan    

metode     yang  dilakukan   penulis   dengan   cara    mendatangi  

langsung  tempat  riset   yang ingin diteliti oleh penulis. 

Maka   penulis    melakukan    observasi   secara    langsung   

pada   Sekolah   Yayasan    Pendidikan   Karya   Ibu  Luar  Biasa  

(SLB.C)  Bidang   akademik untuk mendapatkan data yang  

diperlukan. 

4.3.3. Studi Pustaka 

 Menurut     Prakoso   dan     Herlwati     dalam      Agustini     

(2017:160),     Studi   Pustaka    merupakan     metode     pustaka    

merupakan  metode yang digunakan penulis  sebagai pendukung  

dan  referensi.   Referensi   tersebut    diambil     dari  berbagai  

sumber,  baik  dari  luar  maupun  dari  dalam  instansi. 

Studi       pustaka      yang     dilakukan      penulis      adalah   

menguntip   jurnal,   dokumen,  dan   mengunjungi   buku  untuk 

mencari   bahan   atau   referensi   yang  berkaitan  dengan  judul 

penelitian 
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4.3.4. Dokumentasi 

        Menurut   Arikunto   dalam    Widati   ( 2018:5),      metode  

dokumentasi    adalah   mencari    data   yang    berupa    catatan,  

transkrip,  buku,  surat kabar,  majalah prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya. 

Dokumentasi  yang  dilakukan  penulis  adalah meminta dan 

mengambil dokumen,  berkas  dan  laporan  untuk  menjadi 

bukti dan bahan pembuatan sistem. 

4.4. Alat dan Pengembangan Sistem 

4.4.1. Alat Pengembangan Sistem 

Dalam   pengembangan    sistem,   penulis      menggunakan    

metode  pemodelan   sistem   dengan   model  analisis terstruktur 

dengan menggunakan Flowchart dan DFD  dan ERD 

4.4.1.1. Model proses  

            Model    proses     yang  dilakukan  oleh  penulis    

hanya   dengan menggunakan Flowchart. 

a. Flowchart 

 Menurut    Putri     dan     Kusumawati     (2017:34), 

Flowchart    adalah    bagian   dengan    simbol  tertentu 

yang   menggambarkan    proses    kerja   sistem  secara 

mendetail,     berikut     beberapa     flowchart      sistem 

yang   diusul   yang   sudah    ada .    Flowchart    dapat  

dibedakan   ke  dalam  tiga  kategori   yaitu   Flowchart   
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dokumen,     Flowchart    sistem       dan        Flowchart  

program   berikut    simbol   Flowchart    dapat    dilihat 

tabel  4.2 

Tabel 4.2 Simbol Flowchart 

No  Simbol    Keterangan 

 
1 

 

 

 

Menandakan  dokumen, 

bisa dalam benuk surat, 

formulir, 

buku/bendel/berkas atau 

cetakan. 

   2 
 
 

 
 

 

Beberapa tembusan dari 

satu dokumen : 

digambarkan dengan 

cara menumpuk simbol 

dokumen dan mencetak 

nomor dokumen 

dibagian depan sudut 

kanan atas. 

3 
 

 

 

Input/ output : 

Menyatakan proses input 

dan output tanpa 

tergantung jenis 

peralatannya. 

4  

 

Pemasukan data secara 
manual. 
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No  Simbol    Keterangan 

 
5 

 

 

 

Menandakan  dokumen, 

bisa dalam benuk surat, 

formulir, 

buku/bendel/berkas atau 

cetakan. 

 
 
 

6 

 

 
 

 

 

 

Pemrosesan dengan 

komputer : Fungsi 

pemrosesan yang 

dilaksanakan dengan 

komputer, biasanya 

menghasilkan perubahan 

atas data atau informasi. 

   7  

 

 

 

Manual Proses : 

pelaksanaan pemrosesan 

yang dilaksanakan secara 

manual. 

  8  

 

Menandakan dokumen 

yang diarsifkan (arsif 

manual). 

9 
 

 

Data penyimpanan : data 

disimpan secara 

permanen di dalam 

diskmagnetis 

dipergunakan untuk file 

utama dan database. 

 

 

 



40 
 

   

No  Simbol    Keterangan 

10  

 

 

Pegambilan Keputusan : 

langkah pengambilan 

keputusan; dipergunakan 

dalam sebuah program 

komputer bagan alir 

untuk memperlihatkan 

pembuatan cabang ke 

jalan alternatif. 

11  

 

Terminal menyatakan 

permulaaan atau akhir 

dari suatu program. 

12  

 

Proses apa saja yang 

tidak terdefinisi termasuk 

aktifitas fisik. 

  13  
 

 

Tampilan/Display layar 

peraga monitor. 

14  
 

 

terminasi yang mewakili 

symbol tertentu untuk 

digunakan pada aliran 

lain pada halaman yang 

sama. 
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No  Simbol    Keterangan 

 
5 

 

 

 

Menandakan  dokumen, 

bisa dalam benuk surat, 

formulir, 

buku/bendel/berkas atau 

cetakan. 

15  
 

                   

Terminasi yang mewakili 

simbol tertentu untuk 

digunakan pada aliran 

lain padahalaman yang 

lain. 

  Sumber : Gabriella, Arie.(2017) 

4.4.1.2. Data Flow Diagram(DFD) 

 Pada tahapan ini penulis melakukan pemodelan 

proses dengan menggunakan data flow diagram untuk 

pembuatan perancangan sistem informasi akademik 

pada yayasan pendidikan karya ibu sekolah luar biasa 

(SLB. C) berbasis website. 

4.4.1.3. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Pada tahapan ini penulis melakukan pemodelan data 

menggunakan Entity Relationship Diagram yang 

menggambarkan hubungan entitas beserta atributnya 

dalam pembuatan sistem yang akan di buat. 
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4.5.  Teknik Pengembangan Sistem  

 Teknik     pengembangan    sistem    yang   penulis    pakai   untuk 

membangun sistem informasi akademik  ini dengan menggunakan : 

  Metode   pengembangan   sistem   informasi   yang   digunakan 

dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Rapid Application 

Development  (RAD) Menurut    Kendall    dalam Pusparini 

(2017:238),    merupakan  metodologi  yang  menekankan  pada   

siklus pembangunan  pendek,    singkat,   dan cepat.   Waktu yang 

singkat adalah batasan yang penting untuk model ini.  Rapid 

Application  Development  menggunakan metode iteratif (berulang) 

dalam  mengembangkan  sistem  dimana  working  model  (model 

kerja) sistem dikontruksikan diawal tahap pengembangan   engan 

tujuan   menetapkan   kebutuhan (requirement) pengguna.   Model 

kerja digunakan hanya sesekali saja sebagai basis desain dan 

implementasi sistem akhir. 

a. Perencanaan Syarat 

Dalam fase ini pengguna dan penganalisis bertemu untuk 

mengidentifikasi tujuan aplikasi serta syarat-syarat informasi  

yang  ditimbulkan  dari  tujuan  tersebut. Orientasi dalam fase ini 

adalah menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. Meskipun 

teknologi informasi dan sistem bisa mengarahkan sebagian dari 

sistem yang diajukan,  fokus akan selalu tetap pada upaya 

pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. 
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b. Workshop Design 

Fase ini merupakan fase perancangan dan perbaikan 

selama  Workshop  Design  RAD,    pengguna  merespon yang ada 

dan menganalisa,   memperbaiki modul-modul yang dirancang 

menggunakan perangkat lunak berdasarkan respon pengguna. 

Apabila seorang pengembangnya menggunakan pengebang atau 

pengguna  yang  berpengalaman  kendall  menilai  usaha kreatif 

ini dapat mendorong pengembang sampai pada tingkat 

terakselerasi. 

c. Fase Implementasi 

Pada  fase  Implementasi  ini,   penganalisis bekerja 

dengan para  pengguna secara intensi selama workshop dan 

merancang aspek-aspek bisnis dan nonteknis perusahaan. Segera   

setelah aspek-aspek ini disetujui dan sistem- sistem dibangun dan 

disaring sisten-sistem baru atau bagian  dari  sistem  diuji  coba  

dan  kemudian diperkenalkan kepada organisasi. 

4.5.1. Metode dan Teknik Pengujian 

 Metode dan teknik pengujian yang digunakan penulis 

adalah  pengujian  blac box testing, berikut ini penjelasan teknik 

pengujian black box testing yaitu sebagai berikut : 

a. Black box testing 

  Menurut  Rosa (2018:275),  Black Box Testing 

yaitu perangkat lunak segi spesifikasi fungsional tanpa 
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menguji desain  dan kode program. Pengujian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, 

masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan.  
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BAB V 

HASIL PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam pembangunan sistem informasi akademik 

Yayasan Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB. C) adalah metode 

Rapid Application Development (RAD), adapun tahapannya adalah sebagai 

berikut: 

5.1.1. Rencana Kebutuhan (Requirement Planning) 

Pada tahap pengumpulan kebutuhan ini, penulis dan  Staf Tata 

Usaha Serta Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Karya Ibu Sekolah 

Luar Biasa (SLB. C) sebagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini 

melakukan komunikasi untuk mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan 

data yang diperlukan untuk membangun sistem informasi akademik 

Yayasan Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB. C). Setelah 

membicarakan  tujuan-tujuan  dari  aplikasi  yang  akan  dibuat 

selanjutnya penulis dan staf tata usaha serta kepala sekolah Yayasan 

Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB. C) menentukan 

informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi 

yang akan dibuat. Adapun hasil dari wawancara yang di dapat penulis 

adalah sebagai berikut: 
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1). Flowchart Sistem yang Berjalan 

Berikut flowchart yang berjalan pada Yayasan Pendidikan 

Karya Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB. C) yang dapat dilihat pada 

gambar 5.1 dan 5.2 

Flowchart sistem yang berjalan 

Kepala Sekolah Waka Kurikulum Staff Tata Usaha Wali Kelas Guru Siswa

Mulai

Data Siswa

 Buat 

Laporan 

Data Siswa

Laporan 

Data Siswa

Laporan 

Data Siswa

 Buat Kelas 

Siswa

 Buat 

Jadwal 

Pelajaran

Kelas Siswa Kelas Siswa Kelas Siswa

Jadwal 

Pelajaran

Jadwal 

Pelajaran

Jadwal 

Pelajaran

Kelas Siswa Kelas Siswa

Jadwal 

Pelajaran

Laporan 

Data Siswa

Selesai

Data Siswa

 Gambar 5.1 Flowchart yang berjalan pada Yayasan Pendidikan 

Karya Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB. C). 

Dari gambar 5.1 Flowchart   yang   berjalan   pada  Yayasan 

Pendidikan  Karya  Ibu  Luar  Biasa  (SLB.C) dapat  dijelaskan  

sebagai berikut : 

1. Data Siswa yang didapatkan dari siswa dibuat laporan data siswa 

oleh tata usaha, laporan tata usaha dibuat menjadi 3 rangkap, 
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laporan data siswa yang pertama di arsipkan, laporan data siswa 

kedua kepada kepala sekolah dan laporan data siswa ketiga 

diberikan kepada waka kurikulum. 

2. Dari laporan data siswa yang di berikan kepada waka kurikulum, 

waka kurikulum membuat laporan kelas siswa, laporan kelas 

siswa dibuat menjadi 2 rangkap. 

3. Laporan kelas siswa pertama diberikan kepada tata usaha, tata 

usaha memberikan laporan kelas siswa kepada wali kelas, guru, 

dan siswa. 

4. Laporan kelas siswa kedua dikeolah oleh waka kurikulum, waka 

kurikulum membuat jadwal pelajaran, laporan jadwal pelajaran di 

berikan wali kelas. 

5. Wali kelas memberikan laporan jadwal pelajaran kepada guru dan 

siswa. 
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Flowchart Sistem Yang Berjalan

Kepala 

Sekolah

Waka 

Kurikulum

Staf Tata 

Usaha
Wali Kelas Guru Siswa

Mulai

Buat Laporan 
Data Guru

Laporan 
Data Guru

Laporan 
Data Guru

Buat 
Pembagian 

Tugas 
Mengajar

Laporan 
Data Guru

Pembagian 
Tugas 

Mengajar

Pembagian 
Tugas 

Mengajar

Membuat 
nilai siswa

Nilai Siswa

Catat Nilai 
dan Raport 

Raport 
Siswa

Raport 
Siswa

Raport 
yang telah 

di TTD

Raport 
Siswa telah 

di TTD

Raport 
Siswa telah 

di TTD

Raport 
Siswa telah 

di TTD

Data Guru Data GuruData Guru

Raport 
Siswa telah 

di TTD

Selesai

Pembagian 
Tugas 

Mengajar

Nilai Siswa

Gambar 5.2 Flowchart  yang  berjalan  pada Yayasan 

Pendidikan    Karya Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB. C). 

Dari gambar 5.2  Flowchart yang  berjalan pada Yayasan Pendidikan 

Karya Ibu Luar Biasa (SLB.C) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Data guru yang didapatkan dari guru dikelola tata usaha dibuat 

laporan data guru. 

2. Laporan data guru dibuat menjadi 3 rangkap laporan data guru 

pertama di arsipkan. 

3. Laporan data guru kedua diberikan kepada kepala sekolah. 
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4. Laporan data gutu ketiga diberikan kepada waka kurikulum. 

5. Laporan data guru yang diberikan kepada waka  kurikulum 

dikelolah waka kurikulum dibuat laporan pembagian tugas 

mengajar. 

6. Laporan pembagian tugas mengajar diberikan kepada wali kelas 

dan guru. 

7. Dari laporan pembagian tugas mengajar yang diberikan kepada 

guru, guru membuat nilai siswa. 

8. Nilai siswa diberikan kepada wali kelas, wali kelas mencatat 

nilai siswa kedalam raport siswa. 

9. Raport siswa yang sudah dinilai diberikan kepada kepala 

sekolah untuk ditandatangani. 

10. Raport yang sudah ditandatangani diberikan kepada wali kelas, 

wali kelas memberikan raport kepada siswa untuk ditandangi 

oleh orang tuanya. 

11. Raport yang sudah ditandatangi orang tua siswa dikembalikan 

lagi ke sekolah. 
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2).  Analisis Kebutuhan 

Hasil Analisis kebutuhan yang diperoleh terdiri dari dari 

kebutuhan pengguna, kebutuhan aplikasi, kebutuhan perangkat 

keras, kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut 

sebagai berikut: 

A. Kebutuhan Pengguna 

a. Kebutuhan Admin 

Admin dapat mengelola data siswa, data guru, data 

pengumuman, user, serta dapat melihat mata pelajaran, 

jadwal pelajaran, ruang kelas, dan tahun akademik. 

b. Kebutuhan Wali Kelas 

Wali Kelas dapat mengelola absensi siswa, nilai raport 

siswa, nilai tugas siswa serta melihat mata pelajaran, jadwal 

pelajaran, ruang kelas, data siswa, data guru dan 

pengumuman. 

c. Guru 

Guru dapat mengelola absensi siswa, nilai tugas siswa 

serta melihat mata pelajaran, jadwal pelajaran, ruang kelas, 

data siswa, data guru dan pengumuman. 
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d. Kebutuhan Wali Siswa 

Wali Siswa dapat melihat absensi siswa, nilai raport 

siswa, nilai tugas siswa, mata pelajaran, jadwal pelajaran, 

ruang kelas, pengumuman  dan data siswa. 

e. Kebutuhan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dapat 

mengelola mata pelajaran, jadwal pelajaran, ruang kelas, 

tahun akademik serta dapat melihat data guru, data siswa, 

absensi siswa, nilai raport siswa dan pengumuman. 

f. Kebutuhan Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah dapat melihat data siswa, data guru, 

tahun akdemik  dan pengumuman. 

B. Kebutuhan Aplikasi 

a. Admin 

Aplikasi yang akan dikelola data master sekolah  yang 

akan  dilakukan  oleh  admin.  Meliputi  penginputan  data 

siswa, data guru,  pengumuman, ruang kelas dan data user. 

b. Wali Kelas  

Aplikasi.yang akan dikelola adalah nilai tugas, nilai 

raport, absensi siswa. Aplikasi ini memberikan informasi 

mata pelajaran, jadwal pelajaran, ruang kelas, data guru, data 

siswa dan pengumuman. 
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c. Guru 

Aplikasi yang akan dikelola adalah nilai tugas, absensi 

siswa. Aplikasi ini memberikan informasi mata pelajaran, 

jadwal pelajaran, ruang kelas, data guru, data siswa dan 

pengumuman. 

d. Wali Siswa 

Aplikasi ini akan memberikan informasi absensi siswa, 

nilai tugas, nilai raport, mata pelajaran, jadwal pelajaran, 

ruang kelas, pengumuman, dan data siswa. 

e. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

Aplikasi yang akan dikelola adalah mata pelajaran, 

jadwal pelajaran, ruang kelas, dan tahun akademik. Aplikasi 

ini memberikan informasi data siswa, data guru, absensi 

siswa, nilai raport siswa dan pengumuman. 

f. Kepala Sekolah 

Aplikasi ini akan memberikan informasi data siswa, 

data guru, tahun akademik dan pengumuman. 

C. Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat  keras  merupakan  bagian  dari  sistem 

komputer yang harus ada sebagai media berjalannya perangkat 

lunak. Perangkat keras minimum yang direkomendasikan untuk 

menjalankan sistem antara lain: 
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1. Unit CPU (Central Processing Unit) 

2. Keyboard dan Mouse  

D. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Adapun spek minimum perangkat lunak yang 

dibutuhkan adalah: 

1. Windows 10 

2. Xampp 

3. PHP Editor, seperti Sublime  

5.1.2. Proses Desain Sistem (Design System) 

Pada tahap ini penulis melakukan perancangan aplikasi 

menggunakan flowchart, usecase diagram, class diagram, activity 

diagram dan sequence diagram. Selanjutnya penulis melakukan 

perancangan database dan design interface (antarmuka). 

Berikut adalah flowchart, usecase diagram, class diagram, 

activity diagram dan sequence diagram yang menjelaskan struktur 

database dan aktifitas dari pengguna website. 

5.1.2.1. Desain  Alur yang Diusulkan 

Alur yang diusulkan oleh penulis adalah berupa 

flowchart, flowchart ini akan menunjukkan alur sistem yang 
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akan berjalan pada website Sistem Informasi Akademik 

Yayasan Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB. C). 

1. Flowchart yang diusulkan pada bagian Admin. 

Flowchart yang diusulkan pada bagian Admin

Admin Website Database

Mulai

Login

Cek LoginTidak

ya

Input Data Siswa

Tampil Data Siswa

Input Data Guru

Tampil Data Guru

Tampil 
Pengumuman

Input 
Pengumuman

Input Data User

Tampil Data User

Tampil Mata 
Pelajaran

Input Data Siswa

Input Data Guru

Input Pengumuman

Input Data User

Lihat Mata Pelajaran

Halaman Utama Admin

Data Guru

 Data Siswa

Pengumuman

Input Data User 

Mata Pelajaran

Lihat Jadwal Pelajaran

Jadwal Pelajaran

Lihat Ruang Kelas

Tampil Jadwal 
Pelajaran

Ruang Kelas

Tampil Ruang 
Kelas

Selesai

 

user

siswa

guru

pengumuman

pelajaran

jadwal

kelas

Logout

Gambar 5.3 Flowchart yang di usulkan pada bagian 

Admin 
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Flowchart tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Admin akan melakukan login. 

b. Pada tampilan  halaman  utama admin  terdapat  menu 

data siswa, data guru, pengumuman, data user, mata 

pelajaran, jadwal pelajaran, ruang kelas dan logout. 

c. Pada menu data siswa, admin dapat menginput dan melihat 

data siswa yang disimpan di database pada tabel siswa. 

d. Pada menu data guru, admin dapat menginput dan melihat 

data guru yang disimpan di database pada tabel guru. 

e. Pada menu pengumuman, admin dapat menginput dan 

melihat pengumuman yang disimpan di database pada tabel 

pengumuman. 

f. Pada menu data user, admin dapat menginput dan melihat 

data user yang disimpan di database pada tabel user. 

g. Pada menu mata pelajaran, admin dapat melihat mata 

pelajaran yang disimpan di database pada tabel pelajaran. 

h. Pada menu jadwal pelajaran, admin dapat melihat jadwal 

pelajaran yang disimpan di database pada tabel jadwal. 

i. Pada menu ruang kelas, admin dapat melihat ruang kelas 

yang disimpan di database pada tabel kelas. 

j. Pada menu logout, admin dapat keluar dari halaman utama 

admin dan kembali menuju ke halaman login. 
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2. Flowchart yang diusulkan pada bagian Wakil Kepala 

Sekolah bidang Kurikulum. 

Flowchart yang diusulkan pada bagian Waka Kurikulum

Waka Kurikulum Website Database

Mulai

Login

Cek LoginTidak

ya

Input Mata 
Pelajaran

Tampil Mata 
Pelajaran

Input Jadwal 
Pelajaran

Tampil Jadwal 
Pelajaran

Tampil Ruang 
Kelas

Input Ruang Kelas

Input Mata Pelajaran

Input Jadwal Pelajaran

Input Ruang Kelas

Halaman Utama Waka 
Kurikulum

Nilai Tugas Siswa

Mata Pelajaran

Ruang Kelas

Selesai

 

Tampil Data SiswaLihat Data Siswa

Data Siswa

Tampil Data GuruLihat Data Guru

Data Guru

Tampil Tahun 
Akademik

Input Tahun 
Akademik

Input Tahun Akademik

Tahun Akademik

user

pelajaran

jadwal

kelas

tsemester

siswa

guru

Tampil Pengajar 
Pelajaran

Input Pengajar 
Pelajaran

Input Pengajar Pelajaran

Pengajar Pelajaran

Pengajar_mp

Tampil Kelas 
Siswa

Input Kelas SiswaInput Kelas Siswa

Kelas Siswa

Kelas_siswa

Logout

 
       Gambar 5.4 Flowchart yang di usulkan pada bagian 

         Waka Kurikulum 
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Flowchart tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Waka Kurikulum akan melakukan login. 

b. Pada tampilan  halaman  utama waka kurikulum  terdapat  

menu mata pelajaran, jadwal pelajaran, ruang kelas, tahun 

akademik,  pengajar pelajaran, kelas siswa, data siswa, 

data guru dan logout. 

c. Pada menu mata pelajaran, waka kurikulum dapat 

menginput dan melihat mata pelajaran yang disimpan di 

database pada tabel pelajaran. 

d. Pada menu jadwal pelajaran, waka kurikulum dapat 

menginput dan melihat jadwal pelajaran yang disimpan di 

database pada tabel jadwal. 

e. Pada menu ruang kelas, waka kurikulum dapat menginput 

dan melihat ruang kelas yang disimpan di database pada 

tabel kelas. 

f. Pada menu tahun akademik, waka kurikulum dapat 

menginput dan melihat tahun akademik yang disimpan di 

database pada tabel tsemester. 

g. Pada menu pengajar pelajaran, waka kurikulum dapat 

menginput dan melihat pengajar pelajaran yang disimpan 

di database pada tabel pengajar_mp. 
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h. Pada menu kelas siswa, waka kurikulum dapat menginput 

dan melihat kelas siswa yang disimpan di database pada 

tabel kelas_siswa. 

i. Pada menu data siswa, waka kurikulum dapat melihat data 

siswa yang disimpan di database pada tabel siswa. 

j. Pada menu data guru, waka kurikulum dapat melihat data 

guru yang disimpan di database pada tabel guru. 

k. Pada menu logout, waka kurikulum akan keluar dari 

halaman waka kurikulum. 
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3. Flowchart yang diusulkan pada bagian Wali Kelas 

Flowchart yang diusulkan pada bagian Wali Kelas

Wali Kelas Website Database

Mulai

Login

Cek LoginTidak

ya

Tampil ProfileLihat Profile

Halaman Utama Wali 
Kelas

Profile

Selesai

 

guru

user

Tampil Absensi 
Siswa

Lihat Absensi

Absensi Siswa

Tabsen_guru

Input Nilai Raport

Tampil Nilai Raport

Input Nilai Raport

Nilai Raport

nilai

Logout

     
Gambar 5.5 Flowchart yang di usulkan pada bagian Wali Kelas 

Flowchart tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Wali Kelas akan melakukan login. 

b. Pada tampilan  halaman  utama wali kelas terdapat  menu 

profile, absensi siswa, nilai raport dan logout. 
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c. Pada menu profile, wali kelas dapat melihat profile yang 

disimpan di database pada tabel guru. 

d. Pada menu absensi siswa, wali kelas dapat melihat absensi 

siswa yang disimpan di database pada tabel tabsen_guru. 

e. Pada menu nilai raport, wali kelas dapat menginput dan 

melihat nilai raport yang disimpan di database pada tabel 

nilai. 

f. Pada menu logout, wali kelas akan keluar dari halaman 

wali kelas. 
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4. Flowchart yang diusulkan pada bagian Guru. 

Flowchart yang diusulkan pada bagian Guru

Guru Website Database

Mulai

Login

Cek LoginTidak

ya

Tampil ProfileLihat Profile

Halaman Utama Guru

Profile

Selesai

 

Tampil Data SiswaLihat Data Siswa

Data Siswa

guru

user

siswa

Input Nilai Absensi

Tampil Absensi

Input Absensi

Absensi

tabsen_guru

Input Nilai Tugas

Tampil Nilai Tugas

Input Nilai Tugas

Nilai Tugas

Nilai_harian

Logout

 

Gambar 5.6 Flowchart yang di usulkan pada bagian Guru. 

Flowchart diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Guru akan melakukan login. 
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b. Pada tampilan  halaman  utama guru terdapat  menu 

profile, absensi, nilai tugas, nilai raport, data guru, data 

siswa dan logout. 

c. Pada menu profile, guru dapat melihat nilai profile yang 

disimpan di database pada tabel guru. 

d. Pada menu absensi, guru dapat menginput dan melihat 

absensi yang disimpan di database pada tabel absensi. 

e. Pada menu nilai tugas, guru dapat menginput dan melihat 

nilai tugas yang disimpan di database pada tabel 

nilai_harian.. 

f. Pada menu data siswa, guru dapat melihat data siswa yang 

disimpan di database pada tabel siswa. 

g. Pada menu logout, guru akan keluar dari halaman guru. 
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5. Flowchart yang diusulkan pada bagian Wali Siswa. 

Flowchart yang diusulkan pada bagian Wali Siswa

Wali Siswa Website Database

Mulai

Login

Cek LoginTidak

ya

Tampil Jadwal 
Pelajaran

Tampil Nilai 
Raport

Lihat Jadwal Pelajaran

Lihat Nilai Raport

Halaman Utama Wali 
Siswa

Nilai Raport

Jadwal Pelajaran

Selesai

 

user

tmp_jadwal

nilai

Tampil ProfileLihat Profile

Profile

siswa

Logout

 

Gambar 5.7 Flowchart yang di usulkan pada bagian Wali Siswa 

Flowchart diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Wali Siswa akan melakukan login. 

b. Pada tampilan  halaman  utama wali siswa  terdapat  

menu profile, jadwal peajaran, nilai raport dan logout. 

c. Pada menu profile, wali siswa dapat melihat profile siswa 

yang disimpan di database pada tabel siswa. 
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d. Pada menu jadwal pelajaran, wali siswa dapat melihat 

jadwal pelajaran yang disimpan di database pada tabel 

tmp_jadwal. 

e. Pada menu nilai raport, wali siswa dapat melihat nilai 

raport yang disimpan di database pada tabel nilai. 

f. Pada menu jadwal pelajaran, wali siswa dapat melihat 

jadwal pelajaran yang disimpan di database pada tabel 

jadwal. 

g. Pada menu logout, wali siswa akan keluar dari halaman 

wali siswa 
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6. Flowchart yang diusulkan pada bagian Kepala Sekolah. 

Flowchart yang diusulkan pada bagian Kepala Sekolah

Kepala Sekolah Website Database

Mulai

Login

Cek LoginTidak

ya

Tampil Data GuruLihat Data Guru

Halaman Utama 
Kepala Sekolah

Data Guru

Selesai

 

Tampil Kelas 
Belajar

Lihat Kelas Belajar

Kelas Belajar

Tampil Data SiswaLihat Data Siswa

Data Siswa

user

guru

siswa

Kelas_siswa

Logout

 
Gambar 5.8 Flowchart yang di usulkan pada bagian Kepala 

Sekolah. 

Flowchart diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kepala Sekolah akan melakukan login. 

b. Pada tampilan  halaman  utama kepala sekolah  terdapat 

data siswa, data guru, kelas belajar  dan logout. 

c. Pada menu data siswa, kepala sekolah dapat melihat data 

siswa yang disimpan di database pada tabel siswa. 
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d. Pada menu data guru, kepala sekolah dapat melihat data 

guru yang disimpan di database pada tabel guru. 

e. Pada menu kelas belajar, kepala sekolah dapat melihat 

kelas belajar yang disimpan di database pada tabel 

kelas_siswa. 

f. Pada menu logout, kepala sekolah akan keluar dari 

halaman kepala sekolah. 

5.1.2.2. Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan 

bagian besar dari arus data sistem informasi akademik sekolah  

berbasis web. Diagram konteks Sistem Informasi Akademik 

Yayasan Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB. C) 

memiliki 6 entitas yaitu : Admin, Waka Kurikulum,Wali Kelas, 

Guru, Wali Siswa dan Kepala Sekolah. Dapat dilihat pada 

gambar 5.6. 

1. Sistem memberikan informasi data siswa, data guru, 

pengumuman, user, mata pelajaran, jadwal pelajaran serta 

ruang kelas. 

2. pengajar pelajaran, data hari dan data kelas siswa semua data 

tersebut kedalam sistem. 
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3. Sistem memberikan informasi mata pelajaran, jadwal 

pelajaran, ruang kelas, semester, pengajar pelajaran, hari, 

kelas siswa, guru dan siswa. 

4. Sistem memberikan informasi absensi, nilai raport dan 

profile. 

5. Sistem memberikan informasi absensi, nilai raport,  profile, 

data guru dan data siswa. 

6. Sistem memberikan informasi jadwal pelajaran, nilai raport 

dan  profile. 

7. Sistem memberikan informasi data guru,data siswa dan kelas 

belajar. 
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* Informasi Mata Pelajaran

* Informasi Jadwal Pelajaran

* Informasi Ruang Kelas

ADMIN GURU

WALI SISWA
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* Data Siswa

* Data Guru

* Pengumuman

* Data User

* Data Mata Pelajaran

* Data Jadwal

   Pelajaran

* Data Ruang 

   Kelas

* Data Akademik

* Data Pengajar 

    Pelajaran

* Data Kelas 
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* Informasi Siswa
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* Informasi Absensi
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* Informasi Data Siswa
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* Informasi Siswa

* Informasi Kelas Belajar

 

Gambar 5.9 Diagram Context 

5.1.2.3.  Diagram Level Nol 

Diagram level nol adalah diagram yang menunjukan semua 

proses utama yang menyusun keseluruhan sistem. Diagram ini 

dapat dilihat pada gambar 5.10: 
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Gambar 5.10 Diagram Level 0 
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Berdasarkan gambar diatas dijelaskan sebagai berikut : 

1. Proses 1.0 P adalah aktivitas dimana admin akan menginput 

data siswa. Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

data siswa. 

2. Proses 2.0 P adalah aktivitas dimana admin akan menginput 

data guru. Hasil proses ini akan masuk kedalam database data 

guru. 

3. Proses 3.0 P adalah aktivitas dimana admin akan menginput 

pengumuman. Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

pengumuman. 

4. Proses 4.0 P adalah aktivitas dimana admin akan menginput 

data user. Hasil proses ini akan masuk kedalam database user. 

5. Proses 5.0 P adalah aktivitas dimana waka kurikulum akan 

menginput mata pelajaran. Hasil proses ini akan masuk 

kedalam database pelajaran. 

6. Proses 6.0 P adalah aktivitas dimana waka kurikulum akan 

menginput jadwal pelajaran. Hasil proses ini akan masuk 

kedalam database jadwal. 

7. Proses 7.0 P adalah aktivitas dimana waka kurikulum akan 

menginput ruang kelas. Hasil proses ini akan masuk kedalam 

database kelas. 
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8. Proses 8.0 P adalah aktivitas dimana waka kurikulum akan 

menginput tahun akademik. Hasil proses ini akan masuk 

kedalam database semester. 

9. Proses 9.0 P adalah aktivitas dimana waka kurikulum akan 

menginput pengajar pelajaran. Hasil proses ini akan masuk 

kedalam database pengajar_mp. 

10. Proses 10.0 P adalah aktivitas dimana waka kurikulum akan 

menginput kelas siswa. Hasil proses ini akan masuk kedalam 

database kelas_siswa. 

11. Proses 11.0 P adalah aktivitas dimana wali kelas akan 

menginput nilai raport. Hasil proses ini akan masuk kedalam 

database nilai. 

12. Proses 12.0 P adalah aktivitas dimana wali kelas akan 

menginput absensi. Hasil proses ini akan masuk kedalam 

database tabsen_nilai. 

13. Proses 13.0 P adalah aktivitas dimana wali kelas akan 

menginput nilai tugas. Hasil proses ini akan masuk kedalam 

database nilai_harian. 
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5.1.2.4.  Entity Relationship Diagram (ERD) 

Pemodelan data yang digunakan oleh penulis adalah 

berupa ERD (Entity Relationship Diagram). Diagram ini dapat 

dilihat pada gambar 5.11 : 

User
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Gambar 5.11 Entity Relationship Diagram 
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5.1.2.5. Design Database 

Design   database   adalah   menentukan  struktur  dari  

tabel-tabel  yang  akan dibuat   berisikan   nama-nama   field,   

type  field  dan  ukurannya,   dimana   tabel-tabel  tersebut  

digunakan untuk  menampung data. Adapun desain tabel Sistem 

Informasi Akademik   Pada Yayasan  Pendidikan  Karya  Ibu  

Sekolah  Luar  Biasa       (SLB. C) dapat  dilihat  dibawah  ini: 

1. Tabel guru 

Tabel guru digunakan untuk menampung data guru yang 

meliputi kode guru, Nip, Nama_guru, Kelamin, Alamat, 

No_telepon,  Status_aktif,  Password. 

Primary Key: kode_guru 

Foreign Key: - 

Tabel 5.3 Desain Tabel Guru 

No. Nama Field Tipe data Ukuran Keterangan 

1. Kode_guru Char 5 Kode guru 

2. Nip Varchar 20 Nip 

3. Nama_guru Varchar 100 Nama guru 

4. Kelamin Varchar 10 Kelamin 

5. Alamat Varchar 100 Alamat 

6. No_telepon Varchar 10 No telpon 

7. Status_aktif Enum  Status aktif 

8. password Text  Password 
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2. Tabel siswa 

Tabel  siswa  digunakan  untuk  menampung  data  siswa   

yang  meliputi kode_siswa, Nis, nama_siswa, kelamin, 

agama,  tempat_lahir, tanggal_lahir, alamat, no_telepon, 

email, foto, tahun_angkatan, status, password. 

Primary key: kode_siswa 

Foreign Key: - 

Tabel 5.4 Desain Tabel Siswa 

No. Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Kode_siswa Char  5 Kode siswa 

2. Nis  Varchar  20 Nis  

3. Nama_siswa Varchar  100 Nama siswa 

4. Kelamin  Varchar  20 Kelamin  

5. Agama  Varchar  20 Agama  

6. Tempat_lahir Varchar  100 Tempat lahir 

7. Tanggal_lahir Date   Tanggal lahir 

8. Alamat  Varchar  100 Alamat  

9. No_telepon Varchar  20 No telepon 

10. Email  Varchar  200 Email  

11. Foto  Varchar  100 Foto  

12. Tahun_angkatan Char  4 Tahun angkatan 

13. Status  Enum   Status  

14. Password  Text   Password  

 

3. Tabel user 

Data user digunakan untuk menampung data user yang 

meliputi kode_user, nama_user, username, password. 
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Primary Key: kode_user 

Foreign Key: - 

                 Tabel 5.5 Desain Tabel User 

No . Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Kode_user Char  4 Kode user 

2. Nama_user Varchar  100 Nama user 

3. Username  Varchar  30 Username  

4. password varchar 100 Password  

 

4. Tabel hari 

Tabel  hari  digunakan  untuk  menampung  data  hari  

yang  meliputi id_hari, nama_hari. 

Primary key: id_hari. 

Foreign Key: - 

                 Tabel 5.6 Desain Tabel Hari 

No.  Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Id_hari Int  11 Id hari 

2. Nama_hari Varchar  50 Nama hari 

 

5. Tabel pelajaran 

Tabel pelajaran digunakan untuk menampung data 

pelajaran yang meliputi kode_pelajaran, nama_pelajaran, 

keterangan. 

Primary key: kode_pelajaran 

Foreign Key: nama_pelajaran 
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            Tabel 5.7 Desain Tabel Pelajaran 

No.  Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Kode_pelajaran Char  4 Kode 

pelajaran  

2. Nama_pelajaran Varchar  100 Nama 

pelajaran 

3. Keterangan  Varchar  100 Keterangan  

 

6. Tabel jadwal 

Tabel  jadwal  digunakan  untuk  menampung  data  

jadwal  yang  meliputi id_jadwal, kode_kelas, id_hari. 

Primary key: id_jadwal 

Foreign Key: kode_kelas 

                 Tabel 5.8 Desain Tabel Jadwal 

No . Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Id_jadwal Varchar  5 Id jadwal 

2. Kode_kelas Varchar  50 Kode kelas 

3. Id_hari Varchar  50 Id hari 

 

7. Tabel jadwal_detail 

Tabel  jadwal_detail  digunakan  untuk  menampung  data  

jadwal_detail yang meliputi id_jadwal, kode_pelajaran, 

kode_guru, jam1, jam2 

Primary key: id_jadwal 

Foreign Key: kode_guru 

 

 



77 
  

          Tabel 5.9 Desain Tabel jadwal_detail 

No,  Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Id_jadwal Varchar  5 Id_jadwal 

2. Kode_pelajaran Varchar  20 Kode pelajaran 

3. Kode_guru Varchar  10 Kode guru 

 

8. Tabel kelas 

Tabel    kelas   digunakan   untuk    menampung    data    

kelas  yang  meliputi kode_kelas, tahun_ngajar, kelas, 

nama_kelas, kode_guru, status_aktif. 

Primary key: kode_kelas 

Foreign Key: kode_guru 

               Tabel 5.10 Desain Tabel Kelas 

No . Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Kode_kelas Char  4 Kode kelas 

2. Tahun_ngajar Varchar  12 Tahun ngajar 

3. Kelas  Char  2 Kelas  

4. Nama_kelas Varchar  20 Nama kelas 

5. Kode_guru Char  5 Kode guru 

6. Status_aktif Enum   Status aktif 

 

9. Tabel tabsen 

Tabel tabsen digunakan untuk menampung data absen 

yang meliputi id_absen, Nis, Kode_kelas, id_semester, 

tanggal, keterangan, 

Primary key: id_absen 

Foreign Key: id_semester 
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               Tabel 5.11 Desain Tabel tabsen 

No.  Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Id_absen Int  11 Id absen 

2. Nis  Varchar  10 Nis  

3. Kode_kelas Varchar  10 Kode kelas 

4. Id_semester Int  11 Id semester 

5. Tanggal  Date   Tanggal  

6. Keterangan  Char  1 Keterangan  

 

10. Tabel tabsen_guru 

Tabel tabsen_guru digunakan untuk menampung data 

absen_guru yang meliputi id_absen_guru, Nis, kd_kelas, 

id_semester, tanggal, keterangan, kd_guru, kd_pelajaran. 

Primary key: id_absen_guru. 

Foreign Key: id_semester 

        Tabel 5.12 Desain Tabel tabsen_guru 

No.  Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Id_absen_guru Int  11 Id absen guru 

2. Nis  Varchar  12 Nis  

3. Kd_kelas Varchar  10 Kode kelas 

4. Id_semester Varchar  5 Id semester 

5. Tanggal  Date   Tanggal  

6. Keterangan  Varchar  50 Keterangan  

7. Kd_guru varchar  10 Kode guru 

8. Kd_pelajaran Varchar  10 Kode pelajaran 

 

11. Tabel nilai 

Tabel nilai digunakan untuk menampung data nilai yang 

meliputi id, semester, kode_pelajaran, kode_guru, 
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kode_kelas, kode siswa, nilai_tugas1, nilai_tugas2, 

nilai_tugas3, nilai_tugas4, nilai_tugas5, nilai_UTS, 

nilai_UAS, keterangan. 

Primary key: id_nilai 

Foreign key: kode_pelajaran 

                Tabel 5.13 Desain Tabel Nilai 

No. Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Id_nilai Int  5 Id  

2. Semester  Int  2 Semester  

3. Kode_pelajaran Char  4 Kode pelajaran  

4. Kode_guru Char  5 Kode guru 

5. Kode_kelas Char  4 Kode kelas 

6. Kode_siswa Char  5 Kode siswa 

7. Nilai_tugas1 Int  4 Nilai tugas 1 

8. Nilai_tugas2 Int  4 Nilai tugas 2 

12. Nilai_uts Int  4 Nilai UTS 

13. Nilai_uas Int  4 Nilai UAS 

14. Keterangan  Varchar  100 Keterangan  

 

12. Tabel nilai_harian 

Tabel nilai_harian digunakan untuk menampung data 

nilai_harian yang meliputi id, tanggal, semester, 

kode_pelajaran, nilai, kode_siswa, kode_kelas, 

kode_guru. 

Primary key: id_nilai_harian 

Foreign key: kode_pelajaran 
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         Tabel 5.14 Desain Tabel nilai_harian 

No.  Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Id_nilai_harian Int  11 Id  

2. Tanggal  Date   Tanggal  

3. Semester  Varchar  2 Semester  

4. Kode_pelajaran varchar 10 Kode pelajaran 

5. Nilai  Int  11 Nilai  

6. Kode_siswa Varchar  10 Kode siswa 

7. Kode_kelas Varchar  10 Kode kelas 

8. Kode_guru Varchar  10 Kode guru 

 

13. Tabel tsemester 

Tabel  tsemester  digunakan  untuk   menampung   data  

tahun akademik yang meliputi  id_semester, aktif. 

Primary key: id_semester 

Foreign key: - 

           Tabel 5.15 Desain Tabel tsemester 

No . Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Id_semester Int  11 Id semseter 

2. Aktif  Char  1 Aktif  

 

14. Tabel kelas_siswa 

Tabel kelas_siswa digunakan untuk menampung data  

kelas_siswa   yang meliputi id, kode_kelas, kode_siswa. 

Primary key: id_kelas_siswa 

Foreign key: kode_kelas 
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         Tabel 5.16 Desain Tabel kelas_siswa 

No . Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Id_kelas_siswa Int  5 Id  

2. Kode_kelas Char  4 Kode kelas 

3. Kode_siswa Char  12 Kode siswa 

 

15.  Tabel tmp_jadwal 

Tabel   tmp_jadwal   digunakan untuk menampung data  

tempat   jadwal  yang  meliputi  id, kode_pelajaran dan 

kode_guru. 

Primary key: id_tmp_jadwal 

Foreign key: kode_pelajaran 

        Tabel 5.17 Desain Tabel tmp_jadwal 

No.  Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Id_tmp_jadwal Int 11 Id 

2. Kode_pelajaran Varchar  50 Kode pelajaran  

3. Kode_guru Varchar  10 Kode guru 

 

16.  Tabel tkelas 

Tabel tkelas digunakan untuk menampung data tkelas 

yang meliputi id, nama_kelas. 

Primary key: id_tkelas 

Foreign key: - 

              Tabel 5.18 Desain Tabel tkelas 

No.  Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Id_tkelas Int  11 Id  

2. Nama_kelas Varchar  50 Nama kelas 
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17. Tabel pengajar_mp 

Tabel pengajar_mp digunakan untuk menampung data 

pengjjar yang meliputi id, kode_guru dan kode_pelajaran. 

Primary key: id_pengajar_mp 

Foreign key: kode_guru 

        Tabel 5.19 Desain Tabel pengajar_mp 

No.  Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Id_pengajar_mp Int  11 Id  

2. Kode_guru Varchar  10 Kode guru 

3.. Kode_pelajaran Varchar 10 Kode_pelajaran 

 

18. Tabel pengumuman 

Tabel pengajar_mp digunakan untuk menampung 

data pengumuman yang meliputi id, date, judul, deskripsi 

dan status. 

Primary key: id_pengumuman 

Foreign key: - 

        Tabel 5.20 Desain Tabel pengumuman 

No.  Nama field Tipe data Ukuran  Keterangan  

1. Id_pengumuman  Int  11 Id  

2. Date Varchar  30 Tanggal 

3. Judul Varchar 200 Judul 

4. Deskripsi text  Deskripsi 

5. Status enum  Status 
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5.1.2.6.   Perancangan Design Interface 

Perancangan desain interface bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang sistem yang akan dibangun 

yang berisikan rancangan sketsa desain interface. Sehingga 

dapat mempermudah mengimplementasikan pada web sistem 

informasi akademik Yayasan Pendidikan Karya Ibu Sekolah 

Luar Biasa (SLB. C). 

a. Rancangan Tampilan Login 

 Rancangan tampilan login akan menampilkan login 

untuk login ke halaman worksheet seperti gambar 5.12 : 

Gambar 5.12 Rancangan Tampilan Login 

b. Rancangan Tampilan Menu Admin 

 Rancangan tampilan menu admin adalah rancangan 

tampilan interface untuk akses admin yang terdiri dari menu 

data siswa, data guru, data user, pengumuman, mata 

pelajaran, jadwal pelajaran, ruang kelas dan logout. Berikut 

adalah design interface halaman pada admin 
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1. Rancangan Menu Data Guru pada bagian Admin 

 Rancangan menu data guru pada bagian admin 

merupakan rancangan yang dibuat untuk admin guna 

menampilkan data guru sekaligus menginput data guru, 

berikut rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.13 :  

Gambar 5.13 Rancangan Menu Input Data Guru 

pada bagian Admin 

2. Rancangan Menu Data Siswa pada bagian Admin 

 Rancangan menu data siswa pada bagian admin 

merupakan rancangan yang dibuat untuk admin guna 

menampilkan data siswa sekaligus menginput data siswa, 

berikut rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.14 :  
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Gambar 5.14 Rancangan Menu Input Data Siswa 

 pada bagian Admin 

3. Rancangan Menu Data User pada bagian Admin 

 Rancangan menu data user pada bagian admin 

merupakan rancangan yang dibuat untuk admin guna 

menampilkan data user sekaligus menginput data user, 

berikut rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.15 :  

Gambar 5.15 Rancangan Menu Input Data User 

pada bagian Admin 
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4. Rancangan Menu Pengumuman pada bagian Admin 

 Rancangan menu pengumuman pada bagian admin 

merupakan rancangan yang dibuat untuk admin guna 

menampilkan pengumuman sekaligus menginput 

pengumuman, berikut rancangannya dapat dilihat pada 

gambar 5.16 :  

Gambar 5.16 Rancangan Menu Input Pengumuman 

pada bagian Admin 

5. Rancangan Menu Mata Pelajaran pada bagian Admin 

 Rancangan menu mata pelajaran pada bagian admin 

merupakan rancangan yang dibuat untuk admin guna 

menampilkan mata pelajaran, berikut rancangannya dapat 

dilihat pada gambar 5.17 :  
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Gambar 5.17 Rancangan Ouput Menu Mata Pelajaran 

pada bagian Admin 

6. Rancangan Menu Jadwal Pelajaran pada bagian Admin 

 Rancangan menu jadwal pelajaran pada bagian admin 

merupakan rancangan yang dibuat untuk admin guna 

menampilkan jadwal pelajaran, berikut rancangannya dapat 

dilihat pada gambar 5.18 :  

Gambar 5.18 Rancangan Output Menu Jadwal Pelajaran 

pada bagian Admin 
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7. Rancangan Menu Ruang Kelas pada bagian Admin 

 Rancangan menu ruang kelas pada bagian admin 

merupakan rancangan yang dibuat untuk admin guna 

menampilkan ruang kelas, berikut rancangannya dapat 

dilihat pada gambar 5.19 :  

Gambar 5.19 Rancangan Output Menu Ruang Kelas 

pada bagian Admin. 

c. Rancangan Tampilan Menu Waka kurikulum 

 Rancangan tampilan menu Waka Kurikulum adalah 

rancangan tampilan interface untuk akses admin yang terdiri 

dari menu data siswa, data guru, pengumuman, mata 

pelajaran, jadwal pelajaran, ruang kelas, tahun akademik dan 

logout. Berikut adalah design interface halaman pada waka 

kurikulum. 
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1. Rancangan Menu Data Guru pada bagian Waka 

Kurikulum 

 Rancangan menu data guru pada bagian waka 

kurikulum merupakan rancangan yang dibuat untuk waka 

kurikulum guna menampilkan data guru, berikut 

rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.20 :  

Gambar 5.20 Rancangan Output Menu Data Guru 

pada bagian Waka Kurikulum 

2. Rancangan Menu Data Siswa pada bagian Waka 

Kurikulum 

 Rancangan menu data siswa pada bagian waka 

kurikulum merupakan rancangan yang dibuat untuk waka 

kurikulum guna menampilkan data siswa, berikut 

rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.21 :  



90 
  

Gambar 5.21 Rancangan Output Menu Data Siswa 

pada bagian Waka Kurikulum 

3. Rancangan Menu Mata Pelajaran pada bagian Waka 

Kurikulum 

 Rancangan menu mata pelajaran pada bagian waka 

kurikulum merupakan rancangan yang dibuat untuk waka 

kurikulum guna menampilkan mata pelajaran sekaligus 

menginput mata pelajaran, berikut rancangannya dapat 

dilihat pada gambar 5.22 : 

Gambar 5.22 Rancangan Menu Input Mata Pelajaran 

pada bagian Waka Kurikulum 
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4. Rancangan Menu Jadwal Pelajaran pada bagian Waka 

Kurikulum 

 Rancangan menu jadwal pelajaran pada bagian waka 

kurikulum merupakan rancangan yang dibuat untuk waka 

kurikulum guna menampilkan jadwal pelajaran sekaligus 

menginput jadwa pelajaran, berikut rancangannya dapat 

dilihat pada gambar 5.23 :  

Gambar 5.23 Rancangan Menu Input Jadwal Pelajaran 

pada bagian Waka Kurikulum 

 

5. Rancangan Menu Ruang Kelas pada bagian Waka 

Kurikulum 

 Rancangan menu ruang kelas pada bagian waka 

kurikulum merupakan rancangan yang dibuat untuk waka 

kurikulum guna menampilkan ruang kelas sekaligus 

menginput ruang kelas, berikut rancangannya dapat dilihat 

pada gambar 5.24 : 
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Gambar 5.24 Rancangan Menu Input Ruang Kelas pada 

 bagian Waka Kurikulum 

6. Rancangan Menu Pengumuman pada bagian Waka 

Kurikulum 

 Rancangan menu pengumuman pada bagian waka 

kurikulum merupakan rancangan yang dibuat untuk waka 

kurikulum guna menampilkan pengumuman, berikut 

rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.25 :  

Gambar 5.25 Rancangan Output Menu Pengumuman 

pada bagian Waka Kurikulum 
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7. Rancangan Menu Tahun Akademik pada bagian Waka 

Kurikulum 

 Rancangan menu tahun akademik pada bagian waka 

kurikulum merupakan rancangan yang dibuat untuk waka 

kurikulum guna menampilkan tahun akademik sekaligus 

menginput tahun akademik, berikut rancangannya dapat 

dilihat pada gambar 5.26 : 

Gambar 5.26 Rancangan Menu Input Tahun Akademik 

pada bagian Waka Kurikulum 

d. Rancangan Tampilan Menu Wali Kelas 

 Rancangan tampilan menu Wali Kelas adalah 

rancangan tampilan interface untuk akses admin yang terdiri 

dari menu data siswa, pengumuman, jadwal pelajaran, ruang 

kelas, nilai tugas siswa, nilai raport, tahun akademik dan 

logout. Berikut adalah design interface halaman pada wali 

kelas. 
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1. Rancangan Menu Data Siswa pada bagian Wali Kelas 

 Rancangan menu data siswa pada bagian wali kelas 

merupakan rancangan yang dibuat untuk wali kelas guna 

menampilkan data siswa, berikut rancangannya dapat 

dilihat pada gambar 5.27 :  

Gambar 5.27 Rancangan Output Menu Data Siswa 

pada bagian Wakil Kelas 

2. Rancangan Menu Jadwal Pelajaran pada bagian Wali 

Kelas 

 Rancangan menu jadwal pelajaran pada bagian wali 

kelas merupakan rancangan yang dibuat untuk wali kelas 

guna menampilkan jadwal pelajaran, berikut rancangannya 

dapat dilihat pada gambar 5.28 :  
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Gambar 5.28 Rancangan Output Menu Jadwal Pelajaran 

 pada bagian Wakil Kelas 

3. Rancangan Menu Ruang Kelas pada bagian Wali Kelas 

 Rancangan menu ruang kelas pada bagian wali kelas 

merupakan rancangan yang dibuat untuk wali kelas guna 

menampilkan ruang kelas, berikut rancangannya dapat 

dilihat pada gambar 5.29 :  

Gambar 5.29 Rancangan Output Menu Ruang Kelas 

pada bagian Wakil Kelas 
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4. Rancangan Menu Nilai Tugas Siswa pada bagian Wali 

Kelas 

 Rancangan menu nilai tugas siswa pada bagian wali 

kelas merupakan rancangan yang dibuat untuk nilai tugas 

siswa guna menampilkan nilai tugas siswa sekaligus 

menginput nilai tugas siswa, berikut rancangannya dapat 

dilihat pada gambar 5.30 :  

Gambar 5.30 Rancangan Menu Input Nilai Tugas Siswa 

pada bagian Wakil Kelas 

5. Rancangan Menu Nilai Raport pada bagian Wali Kelas 

 Rancangan menu nilai raport pada bagian wali kelas 

merupakan rancangan yang dibuat untuk nilai raport guna 

menampilkan nilai raport sekaligus menginput nilai raport, 

berikut rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.31 :  
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Gambar 5.31 Rancangan Menu  Input Nilai Raport 

 pada bagian Wakil Kelas 

6. Rancangan Menu Pengumuman pada bagian Wali 

Kelas 

 Rancangan menu pengumuman pada bagian wali kelas 

merupakan rancangan yang dibuat untuk pengumuman 

guna menampilkan pengumuman, berikut rancangannya 

dapat dilihat pada gambar 5.32 :  

Gambar 5.32 Rancangan Output Menu Pengumuman 

pada bagian Wakil Kelas 
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7. Rancangan Menu Tahun Akademik pada bagian Wali 

Kelas 

 Rancangan menu tahun akademik pada bagian wali 

kelas merupakan rancangan yang dibuat untuk tahun 

akademik guna menampilkan tahun akademik, berikut 

rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.33 :  

      
Gambar 5.33 Rancangan Output Menu Tahun Akademik  

pada bagian Wakil Kelas 

e. Rancangan Tampilan Menu Guru 

 Rancangan tampilan menu Guru adalah rancangan 

tampilan interface untuk akses admin yang terdiri dari menu 

data siswa, absensi, pengumuman, jadwal pelajaran, ruang 

kelas, nilai tugas siswa, tahun akademik dan logout. Berikut 

adalah design interface halaman pada guru.. 
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1. Rancangan Menu Data Siswa pada bagian Guru 

 Rancangan menu data siswa pada bagian guru 

merupakan rancangan yang dibuat untuk data siswa guna 

menampilkan data siswa, berikut rancangannya dapat 

dilihat pada gambar 5.34 :  

Gambar 5.34 Rancangan Output Menu Data Siswa 

pada bagian Guru 

2. Rancangan Menu Absensi Siswa pada bagian Guru 

 Rancangan menu absensi siswa pada bagian guru 

merupakan rancangan yang dibuat untuk absensi siswa 

guna menampilkan absensi siswa sekaligus menginput 

absensi siswa, berikut rancangannya dapat dilihat pada 

gambar 5.35 :  
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Gambar 5.35 Rancangan Menu Input Absensi Siswa 

pada bagian Guru 

3. Rancangan Menu Jadwal Pelajaran pada bagian 

Guru 

 Rancangan menu jadwal pelajaran pada bagian guru 

merupakan rancangan yang dibuat untuk jadwal pelajaran 

guna menampilkan jadwal pelajaran, berikut 

rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.36 :  

Gambar 5.36 Rancangan Output Menu Jadwal Pelajaran 

pada bagian Guru 
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4. Rancangan Menu Ruang Kelas pada bagian Guru 

 Rancangan menu ruang kelas pada bagian guru 

merupakan rancangan yang dibuat untuk ruang kelas 

guna menampilkan ruang kelas, berikut rancangannya 

dapat dilihat pada gambar 5.37 :  

Gambar 5.37 Rancangan Output Menu Ruang Kelas 

pada bagian Guru 

5. Rancangan Menu Nilai Tugas Siswa pada bagian 

Guru 

 Rancangan menu nilai tugas siswa pada bagian guru 

merupakan rancangan yang dibuat untuk nilai tugas siswa 

guna menampilkan nilai tugas siswa sekaligus menginput 

nilai tugas siswa, berikut rancangannya dapat dilihat pada 

gambar 5.38 :  
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Gambar 5.38 Rancangan Menu Input Nilai Tugas Siswa 

 pada bagian Guru 

6. Rancangan Menu Pengumuman pada bagian Guru 

 Rancangan menu pengumuman pada bagian guru 

merupakan rancangan yang dibuat untuk pengumuman 

guna menampilkan pengumuman, berikut rancangannya 

dapat dilihat pada gambar 5.39:  

Gambar 5.39 Rancangan Output Menu Pengumuman 

pada bagian Guru 
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7. Rancangan Menu Tahun Akademik pada bagian 

Guru 

 Rancangan menu tahun akademik pada bagian guru 

merupakan rancangan yang dibuat untuk tahun akademik 

guna menampilkan tahun akademik, berikut 

rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.40 :  

Gambar 5.40 Rancangan Output Menu Tahun Akademik 

pada bagian Guru 

f. Rancangan Tampilan Menu Wali Siswa 

 Rancangan tampilan menu wali siswa adalah rancangan 

tampilan interface untuk akses admin yang terdiri dari menu 

data siswa, pengumuman, jadwal pelajaran, ruang kelas, nilai 

tugas siswa dan logout. Berikut adalah design interface 

halaman pada wali siswa.. 
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1. Rancangan Menu Data Siswa pada bagian Wali Siswa 

 Rancangan menu data siswa pada bagian wali siswa 

merupakan rancangan yang dibuat untuk data siswa guna 

menampilkan data siswa, berikut rancangannya dapat 

dilihat pada gambar 5.41 :  

Gambar 5.41 Rancangan Output Menu Data Siswa 

pada bagian Wali Siswa 

2. Rancangan Menu Absensi Siswa pada bagian Wali 

Siswa 

 Rancangan menu absensi siswa pada bagian wali siswa 

merupakan rancangan yang dibuat untuk absensi siswa 

guna menampilkan absensi siswa, berikut rancangannya 

dapat dilihat pada gambar 5.42 :  
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Gambar 5.42 Rancangan Output Menu Absensi Siswa pada 

bagian Wali Siswa 

 

3. Rancangan Menu Jadwal Pelajaran pada bagian 

Wali Siswa 

Rancangan menu absensi siswa pada bagian wali siswa 

merupakan rancangan yang dibuat untuk absensi siswa 

guna menampilkan absensi siswa, berikut rancangannya 

dapat dilihat pada gambar 5.43 :  

Gambar 5.43 Rancangan Output Menu Jadwal Pelajaran 

pada bagian Wali Siswa 
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4. Rancangan Menu Ruang Kelas pada bagian Wali 

Siswa 

 Rancangan menu ruang kelas pada bagian wali siswa 

merupakan rancangan yang dibuat untuk ruang kelas 

guna menampilkan ruang kelas, berikut rancangannya 

dapat dilihat pada gambar 5.44 : 

Gambar 5.44 Rancangan Output Menu Ruang Kelas 

pada bagian Wali Siswa 

5. Rancangan Menu Nilai Tugas Si swa pada bagian 

Wali Siswa 

 Rancangan menu nilai tugas siswa pada bagian wali 

siswa merupakan rancangan yang dibuat untuk nilai 

tugas siswa guna menampilkan nilai tugas siswa, 

berikut rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.45 : 
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Gambar 5.45 Rancangan Output Menu Nilai Tugas Siswa 

pada bagian Wali Siswa 

6. Rancangan Menu Nilai Raport Siswa pada bagian 

Wali Siswa 

 Rancangan menu nilai raport siswa pada bagian wali 

siswa merupakan rancangan yang dibuat untuk nilai 

raport siswa guna menampilkan nilai raport siswa, 

berikut rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.46 : 

Gambar 5.46 Rancangan Output Menu Nilai Raport Siswa 

pada bagian Wali Siswa 
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7. Rancangan Menu Pengumuman pada bagian Wali 

Siswa 

 Rancangan menu pengumuman pada bagian wali siswa 

merupakan rancangan yang dibuat untuk pengumuman 

guna menampilkan pengumuman, berikut rancangannya 

dapat dilihat pada gambar 5.47 : 

Gambar 5.47 Rancangan Output Menu Pengumuman 

pada bagian Wali Siswa 

g. Rancangan Tampilan Menu Kepala Sekolah 

 Rancangan tampilan menu kepala sekolah adalah 

rancangan tampilan interface untuk akses admin yang terdiri 

dari menu data siswa, data guru, pengumuman, tahun 

akademik dan logout. Berikut adalah design interface 

halaman pada kepala sekolah.. 
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1. Rancangan Menu Data Siswa pada bagian Kepala 

Sekolah 

 Rancangan menu data siswa pada bagian kepala 

sekolah merupakan rancangan yang dibuat untuk  data 

siswa guna menampilkan data siswa, berikut 

rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.48 : 

Gambar 5.48 Rancangan Output Menu Data Siswa 

pada bagian Kepala Sekolah 

2. Rancangan Menu Data Guru pada bagian Kepala 

Sekolah 

 Rancangan menu data guru pada bagian kepala sekolah 

merupakan rancangan yang dibuat untuk  data guru guna 

menampilkan data guru, berikut rancangannya dapat dilihat 

pada gambar 5.49 : 
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Gambar 5.49 Rancangan Output Menu Data Guru 

pada bagian Kepala Sekolah 

3. Rancangan Menu Pengumuman pada bagian Kepala 

Sekolah 

 Rancangan menu pengumuman pada bagian kepala 

sekolah merupakan rancangan yang dibuat untuk  

pengumuman guna menampilkan pengumuman, berikut 

rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.50 : 

Gambar 5.50 Rancangan Output Menu Pengumuman 

pada bagian Kepala Sekolah 
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4. Rancangan Menu Tahun Akademik pada bagian 

Kepala Sekolah 

 Rancangan menu tahun akademik pada bagian kepala 

sekolah merupakan rancangan yang dibuat untuk  tahun 

akademik guna menampilkan tahun akademik, berikut 

rancangannya dapat dilihat pada gambar 5.51 : 

Gambar 5.51 Rancangan Output Menu Tahun Akademik 

pada bagian Kepala Sekolah 

 

5.1.3. Tahapan Implementasi Sistem 

Pada tahap ini, jika aplikasi sistem informasi akademik Yayasan 

Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa (SLB. C) yang telah diuji dan 

diterima, siap untuk diterapkan di Yayasan Pendidikan Karya Ibu Sekolah 

Luar Biasa (SLB. C). Dan berikut hasil dari implementasi sistem yang 

sudah penulis buat. 
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a. Tampilan Halaman Login 

Pada tampilan ini berisikan form login untuk masuk kedalam 

dashboard dengan cara mengisi field username, password dan 

memilih akses masuk lalu menekan tombol login yang terdapat pada 

tampilan form yang dapat dilihat pada gambar 5.52. 

Gambar 5.52 Tampilan Halaman Login 

b. Tampilan Halaman Admin 

Tampilan halaman admin adalah tampilan interface untuk 

akses admin yang terdiri dari menu data guru, data siswa, data user, 

mata pelajaran, jadwal pelajaran, ruang kelas, pengumuman dan 

logout. Berikut adalah tampilan halaman pada admin. 

1. Tampilan Halaman Data Guru pada bagian Admin 

  Tampilan halaman data guru pada bagian admin 

merupakan tampilan halaman untuk admin mengakses data guru, 

admin juga dapat menginput data guru, tampilan halaman dapat 

dilihat pada gambar 5.53 dan 5.54 : 
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Gambar 5.53 Tampilan Halaman Output Data Guru  

pada bagian Admin 

 

Gambar 5.54 Tampilan Halaman Input Pengumuman  

pada bagian Admin 

 

2. Tampilan Halaman Data Siswa pada bagian Admin 

Tampilan halaman data siswa pada bagian admin 

merupakan tampilan halaman untuk admin mengakses data 

siswa, admin juga dapat menginput data siswa, tampilan halaman 

dapat dilihat pada gambar 5.55 dan 5.56 : 
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Gambar 5.55 Tampilan Halaman Output Data Siswa 

pada bagian Admin 

 

Gambar 5.56 Tampilan Halaman Input Data Siswa 

pada bagian Admin 

3. Tampilan Halaman Data User pada bagian Admin 

Tampilan halaman data user pada bagian admin 

merupakan tampilan halaman untuk admin mengakses data user, 

admin juga dapat menginput data user, tampilan halaman dapat 

dilihat pada gambar 5.57 dan 5.58: 
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Gambar 5.57 Tampilan Halaman Output Data User 

pada bagian Admin 

 

Gambar 5.58 Tampilan Halaman Input Data User 

pada bagian Admin 

4. Tampilan Halaman Mata Pelajaran pada bagian Admin 

 Tampilan halaman mata pelajaran pada bagian admin 

merupakan tampilan halaman untuk admin mengakses mata 

pelajaran, tampilan halaman dapat dilihat pada gambar 5.59 : 
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Gambar 5.59 Tampilan Halaman Output Mata Pelajaran 

pada bagian Admin 

 

5. Tampilan Halaman Jadwal Pelajaran pada bagian Admin 

 Tampilan halaman jadwal pelajaran pada bagian admin 

merupakan tampilan halaman untuk admin mengakses jadwal 

pelajaran, tampilan halaman dapat dilihat pada gambar 5.60 : 

 
 

Gambar 5.60 Tampilan Halaman Jadwal Pelajaran 

pada bagian Admin 
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6. Tampilan Halaman Ruang Kelas pada bagian Admin 

Tampilan halaman ruang kelas pada bagian admin 

merupakan tampilan halaman untuk admin mengakses ruang 

kelas, tampilan halaman dapat dilihat pada gambar 5.61 : 

 
 

Gambar 5.61 Tampilan Halaman Ruang Kelas 

pada bagian Admin 

 

7. Tampilan Halaman Pengumuman pada bagian Admin 

Tampilan halaman pengumuman pada bagian admin 

merupakan tampilan halaman untuk admin mengakses 

pengumuman, admin juga dapat menginput pengumuman, 

tampilan halaman dapat dilihat pada gambar 5.62 dan 5.63 : 
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Gambar 5.62 Tampilan Halaman Output Pengumuman 

pada bagian Admin 

 

 
 

Gambar 5.63 Tampilan Halaman Input Pengumuman 

pada bagian Admin 

 

c. Tampilan Halaman Waka Kurikulum 

Tampilan halaman Waka Kurikulum adalah tampilan 

interface untuk akses waka kurikulum yang terdiri dari menu 

data guru, data siswa, mata pelajaran, jadwal pelajaran, ruang 

kelas, pengumuman, tahun akademik dan logout. Berikut adalah 

tampilan halaman pada waka kurikulum. 
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1. Tampilan Halaman Data Guru pada bagian Waka 

Kurikulum 

 Tampilan halaman data guru pada bagian waka 

kurikulum merupakan tampilan halaman untuk waka 

kurikulum mengakses data guru, tampilan halaman dapat 

dilihat pada gambar 5.64 :  

 
 

Gambar 5.64 Tampilan Halaman Output Data Guru 

pada bagian Waka Kurikulum 

 

2. Tampilan Halaman Data Siswa pada bagian Waka 

Kurikulum 

 Tampilan halaman data siswa pada bagian waka 

kurikulum merupakan tampilan halaman untuk waka 

kurikulum mengakses data siswa, tampilan halaman dapat 

dilihat pada gambar 5.65 : 
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Gambar 5.65 Tampilan Halaman Output Data Siswa 

pada bagian Waka Kurikulum 

3. Tampilan Halaman Mata Pelajaran pada bagian Waka 

Kurikulum 

 Tampilan halaman mata pelajaran pada bagian waka 

kurikulum merupakan tampilan halaman untuk waka 

kurikulum mengakses mata pelajaran, waka kurikulum juga 

dapat menginput mata pelajaran tampilan halaman dapat 

dilihat pada gambar 5.66 dan 5.67 : 
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Gambar 5.66 Tampilan Halaman Output Mata Pelajaran 

pada bagian Waka Kurikulum 

 

Gambar 5.67 Tampilan Halaman Input Mata Pelajaran 

pada bagian Waka Kurikulum 

4. Tampilan Halaman Jadwal Pelajaran pada bagian Waka 

Kurikulum 

 Tampilan halaman jadwal pelajaran pada bagian waka 

kurikulum merupakan tampilan halaman untuk waka 

kurikulum mengakses jadwal pelajaran, waka kurikulum juga 

dapat menginput jadwal pelajaran tampilan halaman dapat 

dilihat pada gambar 5.68 dan 5.69 : 
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Gambar 5.68 Tampilan Halaman Input Jadwal Pelajaran 

pada bagian Waka Kurikulum 

 

 
 

Gambar 5.69 Tampilan Halaman Ouput Jadwal Pelajaran 

pada bagian Waka Kurikulum 

 

5. Tampilan Halaman Ruang Kelas pada bagian Waka 

Kurikulum 

 Tampilan halaman ruang kelas pada bagian waka 

kurikulum merupakan tampilan halaman untuk waka 

kurikulum mengakses ruang kelas, waka kurikulum juga 
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dapat menginput ruang kelas tampilan halaman dapat dilihat 

pada gambar 5.70 dan 5.71 : 

 

 

Gambar 5.70 Tampilan Halaman Output Ruang Kelas 

pada bagian Waka Kurikulum 

 

Gambar 5.71 Tampilan Halaman Input Ruang Kelas 

pada bagian Waka Kurikulum 

6. Tampilan Halaman Semester pada bagian Waka 

Kurikulum 

 Tampilan halaman semester pada bagian waka 

kurikulum merupakan tampilan halaman untuk waka 
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kurikulum mengakses semester, waka kurikulum juga dapat 

menginput semester, tampilan halaman dapat dilihat pada 

gambar 5.72 dan 5.73 : 

 
 

Gambar 5.72 Tampilan Input Halaman Semester 

pada bagian Waka Kurikulum 

 

 
 

Gambar 5.73 Tampilan Output Halaman Semester 

pada bagian Waka Kurikulum 

 

d. Tampilan Halaman Wali Kelas 

Tampilan halaman Wali Kelas adalah tampilan 

interface untuk akses wali kelas yang terdiri dari menu data wali 



125 
  

kelas, jadwal pelajaran, ruang kelas, nilai raport siswa,  

pengumuman, semester dan logout. Berikut adalah tampilan 

halaman pada wali kelas. 

1. Tampilan Halaman Data Wali Kelas pada bagian Wali 

Kelas 

 Tampilan halaman data wali kelas pada bagian wali 

kelas merupakan tampilan halaman untuk wali kelas 

mengakses data wali kelas, tampilan halaman dapat dilihat 

pada gambar 5.74 : 

 
 

Gambar 5.74 Tampilan Halaman Output Data Wali 

Kelas pada bagian Wali Kelas 

 

2. Tampilan Halaman Absensi pada bagian Wali Kelas 

 Tampilan halaman absensi pada bagian wali kelas 

merupakan tampilan halaman untuk wali kelas mengakses 

absensi, tampilan halaman dapat dilihat pada gambar 5.75 dan 

5.76 : 
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Gambar 5.75 Tampilan Halaman Output Absensi 

pada bagian Wali Kelas 

 

 
 

Gambar 5.76 Tampilan Halaman Input Absensi 

pada bagian Wali Kelas 

 

3. Tampilan Halaman Nilai Raport Siswa pada bagian Wali 

Kelas 

 Tampilan halaman nilai raport siswa pada bagian wali 

kelas merupakan tampilan halaman untuk wali kelas 

mengakses nilai raport siswa, wali kelas juga dapat menginput 

nilai raport siswa, tampilan halaman dapat dilihat pada 

gambar 5.77 dan 5.78: 
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Gambar 5.77 Tampilan Halaman Output Nilai Raport 

Siswa pada bagian Wali Kelas 

 
Gambar 5.78 Tampilan Halaman Input Nilai Raport 

Siswa pada bagian Wali Kelas 

 

e. Tampilan Halaman Guru 

Tampilan halaman Guru adalah tampilan interface untuk 

akses Guru yang terdiri dari menu data guru, absensi siswa, 

jadwal pelajaran, ruang kelas, nilai tugas siswa,  pengumuman, 

tahun akademik dan logout. Berikut adalah tampilan halaman 

pada Guru. 
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1. Tampilan Halaman Data Guru pada bagian Guru 

 Tampilan halaman data siswa pada bagian guru 

merupakan tampilan halaman untuk guru mengakses data 

guru, tampilan halaman dapat dilihat pada gambar 5.79 : 

 
 

Gambar 5.79 Tampilan Halaman Data Guru 

pada bagian Guru 

 

2. Tampilan Halaman Absensi Siswa pada bagian Guru 

 Tampilan halaman absensi siswa pada bagian guru 

merupakan tampilan halaman untuk guru mengakses absensi 

siswa, guru juga dapat menginput absensi siswa, tampilan 

halaman dapat dilihat pada gambar 5.80 dan 5.81 : 
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Gambar 5.80 Tampilan Halaman Output Absensi Siswa 

pada bagian Guru 

 

Gambar 5.81 Tampilan Halaman Input Absensi Siswa 

pada bagian Guru 

3. Tampilan Halaman Nilai Tugas Siswa pada bagian Guru 

 Tampilan halaman nilai tugas siswa pada bagian guru 

merupakan tampilan halaman untuk guru mengakses nilai 

tugas siswa, guru juga dapat menginput nilai tugas siswa, 

tampilan halaman dapat dilihat pada gambar 5.82 dan 5.83 : 
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Gambar 5.82 Tampilan Halaman Output Nilai Tugas 

Siswa pada bagian Guru 

 

 

Gambar 5.83 Tampilan Halaman Input Nilai Tugas 

Siswapada bagian Guru 

 

f. Tampilan Halaman Wali Siswa 

Tampilan halaman Wali Siswa adalah tampilan interface 

untuk akses Wali Siswa yang terdiri dari menu data siswa, 

absensi siswa, jadwal pelajaran, ruang kelas, nilai tugas siswa, 

nilai raport, pengumuman dan logout. Berikut adalah tampilan 

halaman pada Wali Siswa. 
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1. Tampilan Halaman Data Siswa pada bagian Wali Siswa 

 Tampilan halaman data siswa pada bagian wali siswa 

merupakan tampilan halaman untuk wali siswa mengakses 

data siswa, tampilan halaman dapat dilihat pada gambar 5.84 : 

 
 

Gambar 5.84 Tampilan Halaman Output Data Siswa 

pada bagian Wali Siswa 

2. Tampilan Halaman Jadwal Pelajaran pada bagian Wali 

Siswa 

 Tampilan halaman jadwal pelajaran pada bagian wali 

siswa merupakan tampilan halaman untuk wali siswa 

mengakses jadwal pelajaran, tampilan halaman dapat dilihat 

pada gambar 5.85 : 
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Gambar 5.85 Tampilan Halaman Output Jadwal 

Pelajaran pada bagian Wali Siswa 

 

3. Tampilan Halaman Nilai Raport Siswa pada bagian Wali 

Siswa 

 Tampilan halaman nilai raport siswa pada bagian wali 

siswa merupakan tampilan halaman untuk wali siswa 

mengakses nilai raport siswa, tampilan halaman dapat dilihat 

pada gambar 5.86 : 

 
 

Gambar 5.86 Tampilan Halaman Output Nilai Raport 

Siswapada bagian Wali Siswa 
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g. Tampilan Halaman Kepala Sekolah 

Tampilan halaman Kepala Sekolah adalah tampilan 

interface untuk akses Kepala Sekolah yang terdiri dari menu data 

siswa, data guru, pengumuman, tahun akademik dan logout. 

Berikut adalah tampilan halaman pada Kepala Sekolah. 

1. Tampilan Halaman Data Siswa pada bagian Kepala 

Sekolah 

Tampilan halaman halaman data siswa pada bagian 

kepala sekolah merupakan tampilan halaman untuk kepala 

sekolah mengakses halaman data siswa, tampilan halaman 

dapat dilihat pada gambar 5.87 : 

 
 

Gambar 5.87 Tampilan Halaman Output Data Siswa 

pada bagian Kepala Sekolah 
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2. Tampilan Halaman Data Guru pada bagian Kepala 

Sekolah 

Tampilan halaman halaman data guru pada bagian 

kepala sekolah merupakan tampilan halaman untuk kepala 

sekolah mengakses halaman data guru, tampilan halaman 

dapat dilihat pada gambar 5.88 : 

 
 

Gambar 5.88 Tampilan Halaman Output Data Guru 

pada bagian Kepala Sekolah 

3. Tampilan Halaman Kelas Belajar pada bagian Kepala 

Sekolah 

Tampilan halaman halaman kelas belajar pada bagian 

kepala sekolah merupakan tampilan halaman untuk kepala 

sekolah mengakses halaman kelas belajar, tampilan halaman 

dapat dilihat pada gambar 5.89 : 
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Gambar 5.89 Tampilan Halaman Output Kelas Belajar 

pada bagian Kepala Sekolah 

5.1.3.1.  Tahapan Pengujiam Sistem 

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengujiam sistem dengan 

menggunakan pengujian blackbox testing. 

1. Pengujian Menu Login 

Berikut dapat dilihat pengujian dari menu login, dapat 

dilihat pada tabel 5.23 :  

Tabel 5.23. Pengujian Menu Login 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

Klik login Menampilkan 

Menu 

Sesuai Harapan Berhasil 
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2. Pengujian Menu di Dashboard Admin 

                 Berikut dapat dilihat pengujian dari menu dilihat 

dashboard User, dapat dilihat pada tabel 5.24 : 

Tabel 5.24. Pengujian Menu di Dashboard Admin 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

Klik menu  

Data Siswa 

Menampilkan 

menu Data 

Siswa 

Sesuai harapan   Berhasil 

Klik menu 

Data Guru 

Menampilkan 

menu Data Guru 

Sesuai harapan Berhasil 

Klik menu 

Pengumuman 

Menampilkan 

menu 

Pengumuman 

Sesuai harapan Berhasil 

Klik menu data 

user 

Menampilkan 

Menu data user 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik menu 

mata pelajaran 

Menampilkan 

Menu mata 

pelajaran 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik menu 

jadwal 

pelajaran 

Menampilkan 

Menu jadwal 

pelaran 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik menu 

ruang kelas 

Menampilkan 

Menu ruang 

kelas  

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 
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3. Pengujian Menu di Dashboard Waka Kurikulum 

                 Berikut dapat dilihat pengujian dari menu di dashboard  

waka kurikulum, dapat dilihat pada tabel 5.25  

     Tabel 5.25. Pengujian Menu di Dashboard Waka Kurikulum 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

Klik Menu 

mata pelajaran 

Menampilkan 

Menu mata 

pelajaran 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik Menu 

jadwal 

pelajaran 

Menampilkan 

Menu jadwal 

pelajaran  

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik Menu 

ruang kelas 

Menampilkan 

Menu ruang 

kelas 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik Menu 

semester 

Menampilkan 

Menu tahun 

akademik 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik menu 

pengumuman 

Menampilkan 

Menu 

pengumuman 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik menu data 

siswa 

Menampilkan 

Menu data 

siswa 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik menu data 

guru 

Menampilkan 

Menu data guru 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

 

4. Pengujian Menu di Dashboard  Wali kelas 

Berikut dapat dilihat pengujian dari menu di dashboard  

wali kelas dapat dilihat pada tabel 5.26 : 

 



138 
  

Tabel 5.26. Pengujian Menu di Dashboard  Wali kelas 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

Klik menu nilai 

tugas siswa 

Menampilkan 

Menu nilai 

tugas siswa 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik menu 

profile 

Menampilkan 

Menu nilai 

raport siswa 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik menu 

absensi siswa 

Menampilkan 

Menu ruang 

kelas 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik menu nilai 

raport 

Menampilkan 

Menu 

pengumuman 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

 

5.  Pengujian Menu di Dashboard Guru 

Berikut dapat dilihat pengujian dari menu di dashboard  

guru dapat dilihat pada tabel 5.27 : 

Tabel 5.27. Pengujian Menu di Dashboard  Guru 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

Klik menu 

profile 

Menampilkan 

Menu absensi 

siswa 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik menu 

absensi 

Menampilkan 

Menu nilai 

tugas siswa 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik menu 

nilai tugas 

Menampilkan 

Menu jadwal 

pelajaran 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 
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Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

Klik menu 

nilai raport 

Menampilkan 

Menu ruang 

kelas 

Sesuai Harapan Berhasil 

Klik menu 

data guru 

Menampilkan 

Menu 

pengumuman 

Sesuai Harapan Berhasil 

Klik menu 

data siswa 

Menampilkan 

Menu data siswa 

Sesuai Harapan Berhasil 

 

6. Pengujian Menu di Dashboard  Wali Siswa 

Berikut dapat dilihat pengujian dari menu di dashboard  

wali siswa dapat dilihat pada tabel 5.28 : 

 Tabel 5.28. Pengujian Menu di Dashboard Wali Siswa 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

Klik menu 

profile 

Menampilkan 

Menu absensi 

siswa 

Sesuai Harapan Berhasil 

Klik menu 

jadwal 

pelajaran 

Menampilkan 

Menu nilai tugas 

Sesuai Harapan Berhasil 

Klik menu 

nilai raport 

siswa 

Menampilkan 

Menu nilai 

raport siswa 

Sesuai Harapan Berhasil 
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7. Pengujian Menu di Dashboard Kepala Sekolah 

Berikut dapat dilihat pengujian dari menu di dashboard  

Kepala Sekolah dapat dilihat pada tabel 5.29 : 

Tabel 5.29. Pengujian Menu di Dashboard Kepala Sekolah 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

Klik menu data 

guru 

Menampilkan 

Menu data guru 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik menu data 

siswa 

Menampilkan 

Menu 

pengumuman 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

Klik menu 

kelas siswa 

Menampilkan 

Menu data 

siswa 

Sesuai 

Harapan 

Berhasil 

  

5.1.3.2.   Pengujian Interface 

Berdasarkan hasil dari rancangan interface yang sudah 

dibuat pada tahap design system diatas, dari rancangan tersebut 

telah dibuat dan dituangkan pada pembuatan sistem program 

dan tampilan yang dibuat pada sistem website sudah sesuai 

dengan hasil rancangan interface pada tahap design system. 
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5.1.3.3.   Pengujian Akses Database 

                    Berdasarkan hasil dari rancangan interface dan 

database yang sudah dituangkan dalam program terdapat 

akses-akses seperti input, update, delete dan masing-masing 

telah berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk 

dapat masuk ke database sesuai dengan form awal input dan 

form tujuan dari tabel yang telah dibuat. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Yayasan 

Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa ( SLB. C ). Penulis dapat 

menarik kesimpulan diantaranya: 

1. Dihasilkan suatu sistem informasi akademik berbasis web dengan 

menggunakan metode Rapid Application Development ( RAD ) yang 

dapat mempermudah dalam proses pengolahan data akademik yang 

dibutuhkan sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat dan tepat 

waktu. 

2.   Sistem Informasi akademik ini mampu mengelola data siswa, data 

guru, data absensi, data user, data ruang kelas, data mata pelajaran, 

data jadwal pelajaran, data nilai raport, data nilai tugas harian dan data 

tahun akademik dat. Sistem informasi akademik ini dapat diakses oleh 

6 pengguna yaitu admin  selaku TU, Waka Kurikulum, Wali Kelas, 

Guru, Wali Siswa, dan Kepala  Sekolah  Yayasan  Pendidikan  Karya  

Ibu  Sekolah  Luar  Biasa ( SLB.C ). 

3.   Dari   hasil   Pengujian   keseluruhan   sistem   yang   telah   dibuat   

secara fungsional sudah sesuai dengan yang diharapkan, data yang 
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telah diinputkan dapat diproses sesuai fungsional sehingga 

menghasilkan sistem informasi akademik berbasis web sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan. 

6.2. Saran 

Penulis  memberikan  saran  agar  bermanfaat  bagi  Yayasan  

Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa ( SLB. C ), dan juga bagi 

penulis lainnya sebagai referensi untuk melakukan penelitian berikutnya. 

Adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu: 

1. Sebelum menerapkan sistem informasi akademik ini sebaiknya 

diadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada Staf Tata Usaha, Waka 

Kurikulum, Wali kelas, Guru, Wali Siswa dan Kepala Sekolah 

tentang sistem ini untuk dapat memudahkan pihak-pihak yang terkait 

dalam mengakses informasi. 

2. Dengan adanya website ini untuk semakin meningkat kinerja sistem 

informasi akademik Yayasan Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar 

Biasa ( SLB. C ) maka untuk kedepannya diharapkan pengembangan 

lebih lanjut seperti seperti dikembangkan di dalam sistem operasi 

android. 
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3. Untuk menjaga keamanan data dari kerusakan dan kehilangan seperti 

rusaknya media penyimpanan sebaiknya disediakan media cadangan 

untuk penyimpanan. 

4.   Pihak Yayasan Pendidikan Karya Ibu Sekolah Luar Biasa ( SLB. C ) 

harus menyiapkan tenaga admin dibagian operator sekolah dan 

diberikan pelatihan guna untuk mengakses atau mengelola website 

sistem informasi akademik 

 


