
BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Sistem yang Digunakan 

  Sistem yang digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras 

 a. Processor minimum Pentium IV  

 b. Minimum RAM 256 MB 

 c. Minimum Harddisk 20 GB 

 d. VGA  

 e. Printer 

2. Perangkat Lunak 

 a. Windows XP/2000 Professional 

 b. Database SQL Server 2000 

 c. Microsoft Visual Studio.NET 

 d. Power Designer 

 
5.2 Cara Setup Program 

  Sebelum proses instalasi dilakukan, pengguna terlebih dahulu memastikan 

bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan telah memenuhi 

standar minimum perangkat. Jika telah memenuhi standar, proses selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 
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1. Install Sistem Operasi Windows XP Service Pack 2 

2. Install Microsoft Visual Basic.NET 2003 

3. Install Database Microsoft SQL Server 2000 

4. Install Software Aplikasi  

 
5.3 Penjelasan Pemakaian Program 

  Sebelum masuk ke dalam sistem, setiap pengguna harus melakukan proses 

login terlebih dahulu. Pengguna diminta memasukan username dan password. Jika 

validasi benar, pengguna dapat masuk ke dalam sistem. Form login dapat dilihat pada 

gambar 5.1. 

 

 

Gambar 5.1 Form Login 
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  Jika proses login berhasil, form berikutnya yang akan ditampilkan adalah 

form menu. Setiap menu terbagi lagi ke dalam sub-sub menu. Form menu dapat 

dilihat pada gambar 5.2. 

 

Gambar 5.2 Form Menu 

 
  Menu maintenance digunakan untuk mengelola data-data master. Menu 

maintenance terbagi lagi ke dalam sub-sub menu sebagai berikut: 

 
A. Form Maintenance Master Guru 

Form master guru digunakan untuk maintenance data guru. Pengguna 

langsung memasukan seluruh data dengan benar. Data yang bersifat optional yaitu 

telepon.Jika pengguna ingin melakukan perubahan data maka pengguna dapat 
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langsung menekan tombol di sebelah kanan field Kode_Guru. Seluruh data Guru akan 

dimunculkan dan pengguna dapat langsung melakukan perubahan. Seluruh field harus 

diisi dengan benar. Pencarian data untuk beberapa field dapat langsung dilakukan 

dengan menekan tombol yang ada di sebelah kanan field masing-masing.  

  Tombol SIMPAN digunakan untuk menyimpan data baru, tombol UBAH 

untuk perubahan. Pengguna dapat menekan tombol KELUAR untuk kembali ke form 

menu. Form maintenance master guru dapat dilihat pada gambar 5.3. 

 

 

Gambar 5.3 Form Maintenance Master Guru 
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B. Form Maintenance Master Siswa 

Form master siswa digunakan untuk maintenance data siswa. Kode Siswa 

berjumlah enam digit. Tombol SIMPAN digunakan untuk menyimpan data baru. 

Tombol UBAH digunakan jika ingin melakukan perubahan data. Untuk membatalkan 

aktifitas, pengguna dapat  menekan tombol BATAL, sedangkan tombol KELUAR 

digunakan untuk kembali ke form menu. Form master siswa dapat dilihat pada 

gambar 5.4. 

 

 

Gambar 5.4 Form Maintenance  Master Siswa 
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C. Form Maintenance Master Kelas 

Form master kelas digunakan untuk maintenance data kelas. Kode Kelas 

golongan berjumlah enam. Seluruh field pada form harus diisi dengan benar dan 

tepat. Tombol SIMPAN digunakan untuk menyimpan data baru ke dalam database. 

Tombol UBAH digunakan jika ingin melakukan perubahan data, dengan cara 

mengklik field pada sisi sbelah kanan kode siswa. Untuk membatalkan aktifitas, 

pengguna dapat menekan tombol BATAL, sedangkan tombol KELUAR digunakan 

untuk kembali ke form menu. Form master kelas dapat dilihat pada gambar 5.5. 

 

 

Gambar 5.5 Form Maintenance Master Kelas 
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D. Form Maintenance Master Mata Pelajaran 

Form master mata pelajaran digunakan untuk maintenance data mata 

pelajaran. Ketika form pertama kali dijalankan Kode Mata Pelajaran secara otomatis. 

Seluruh field pada form Mata Pelajaran harus diisi dengan benar. Tombol SIMPAN 

digunakan untuk menyimpan data baru. Tombol UBAH digunakan jika ingin 

melakukan perubahan data. Untuk membatalkan aktifitas, pengguna dapat menekan 

tombol BATAL, sedangkan tombol KELUAR digunakan untuk kembali ke form 

menu. Form maintenance  master mata pelajaran dapat dilihat pada gambar 5.6. 

 

Gambar 5.6 Form Maintenance Master Matapelajaran 

 
E. Form Transaksi Nilai 

Form ini digunakan oleh guru untuk mencatat nilai siswa. Guru diminta 

memasukan tahun, kode kelas, kode siswa, semester, mata pelajaran, nilai tugas, nilai 

harian dan ulangan kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data. Form 

Transaksi Nilai dapat dilihat pada gambar 5.7. 
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Gambar 5.7 Form Transaksi Nilai 

F. Form Transaksi Alokasi kelas 

Form ini digunakan oleh guru untuk melakukan alokasi kelas. Klik tombol 

baru untuk memasukkan data. Guru diminta untuk memasukkan tahun, dan kode 

kelas kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data. Form Transaksi Alokasi 

Kelas dapat dilihat pada gambar 5.8. 

 

ix 



 

Gambar 5.8 Form Transaksi Alokasi Kelas 

 
G. Form Transaksi Jadwal 

Form ini digunakan oleh guru untuk melakukan pembagiam jadwal mata 

pelajaran. Klik tombol tambah untuk memasukkan data. Guru diminta untuk 

memasukkan kode kelas, kode jadwal, hari, jam, mata pelajaran, guru kemudian klik 

tombol simpan untuk menyimpan data. Form Transaksi Jadwal dapat dilihat pada 

gambar 5.9. 
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Gambar 5.9 Form Transaksi Jadwal 

 
H. Laporan Data Guru  

Laporan ini digunakan untuk melihat dan mencetak data laporan guru. 

Pengguna dapat menampilkan laporan data guru yang terdiri dari kode guru, nama 

guru, alamat guru, telepon guru, keahlian, sex (jenis kelamin), status, dan durasi atau 

beban ajar guru, kemudian pengguna dapat langsung mencetaknya. Laporan data guru 

dapat dilihat pada gambar 5.10. 
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Gambar 5.10 Laporan Data Guru 

I. Laporan Data Siswa  

Laporan ini digunakan untuk melihat dan mencetak data laporan siswa. 

Pengguna dapat menampilkan laporan data siswa yang terdiri dari kode siswa, nama 

siswa, alamat siswa, telepon siswa, tempat dan tanggal lahir, sex (jenis kelamin), dan 
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status. Kemudian pengguna dapat langsung mencetaknya. Laporan data siswa dapat 

dilihat pada gambar 5.11. 

 
 

Gambar 5.11 Laporan Data Siswa 
 
 

J. Laporan Data Matapelajaran 

Laporan Data Matapelajaran digunakan untuk melihat dan mencetak data 

laporan matapelajaran. Pengguna dapat menampilkan laporan data matapelajaran 
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yang terdiri dari kode matapelajaran, nama mata pelajaran, dan durasi matapelajaran. 

Kemudian pengguna dapat langsung mencetaknya.Laporan data matapelajaran dapat 

dilihat pada gambar 5.12. 

 

Gambar 5.12 Laporan Data Matapelajaran 

 
K. Laporan Data Kelas 

Laporan Data Kelas digunakan untuk melihat dan mencetak data laporan 

kelas. Pengguna dapat menampilkan laporan data kelas yang terdiri dari kode kelas, 

kode guru, nama kelas, dan daya tampung kelas. Kemudian pengguna dapat langsung 

mencetaknya. Laporan data kelas dapat dilihat pada gambar 5.13. 
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Gambar 5.13 Laporan Data Kelas 

L. Laporan Nilai 

Form ini digunakan untuk melihat dan mencetak data laporan nilai. Form 

Filter Laporan Nilai terdiri dari 4 radio button yaitu semua untuk menampilkan semua 

data tanpa memfilter, kode siswa, tahun kelas, dan semester kemudian klik button 

tampil. Laporan nilai dapat dilihat pada gambar 5.14. 

 

 

Gambar 5.14 Laporan Nilai 
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M.  Laporan Penjadwalan 

   Form ini digunakan untuk melihat dan mencetak data laporan penjadwalan. 

Form Filter Laporan Penjadwalan terdiri dari 5 radio button yaitu semua untuk 

menampilkan semua data tanpa memfilter, kode kelas, kode jadwal, kode 

matapelajaran, dan kode guru, kemudian klik button tampil untuk menampilkan data. 

Laporan penjadwalan dapat dilihat pada gambar 5.15. 

 

Gambar 5.15 Laporan Penjadwalan 
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N. Laporan Alokasi Kelas 

   Form ini digunakan untuk melihat dan mencetak data laporan alokasi 

kelas.Laporan Alokasi Kelas terdiri dari 4 radio button yaitu semua untuk 

menampilkan semua data tanpa memfilter, kode kelas, kode siswa, dan tahun, 

kemudian klik button tampil untuk menampilkan data. Laporan alokasi kelas dapat 

dilihat pada gambar 5.16. 

 

Gambar 5.16 Laporan Alokasi Kelas 
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