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1  ABSTRAK 

Perkembangan teknologi masa kini telah mengalami pertumbuhan yang 

sangat pesat, terutama di bidang teknologi informasi. Informasi pada jaman 

sekarang bukan hal yang biasa namun merupakan hal yang sangat penting karena 

sangat berguna bagi seluruh masyarakat di dunia. Informasi dianggap penting 

karena sebuah informasi dapat meringankan tugas dari penggunanya bahkan 

membantu dalam memecahkan masalah yang ada. Pada SMA Intensif Taruna 

Pembangunan Surabaya pendataan siswa dan entry nilai masih manual tanpa 

adanya bantuan aplikasi, sehingga untuk mencari data akademik siswa memerlukan 

waktu yang cukup lama. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di SMA Intensif Taruna Pembangunan 

Surabaya yakni keterbatasan dalam mengolah dan mencari data akademik siswa 

maka, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengelolah data akademik siswa 

sehingga mampu mempermudah pihak sekolah mengelola dan mencari data 

akademik siswa secara cepat dan tepat.  

Rancang bangun aplikasi akademik pendataan dan entry nilai siswa ini 

dapat menghasilkan output berupa laporan hasil akademik siswa yang diinginkan. 

Laporan tersebut berguna untuk membantu pihak Bimbingan Konseling mencari 

data siswa lebih cepat sehingga wali murid tidak perlu menunggu terlalu lama jika 

ada kunjungan ke Bimbingan Konseling. Dengan adanya aplikasi ini pihak sekolah 

dapat lebih memahami proses bisnis yang lebih terstruktur sehingga mampu 

meningkatkan produktivitas seluruh civitas sekolah. 

 

Kata Kunci : Aplikasi, Siswa ,Akademik, Bimbingan Konseling. 
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BAB I 

1  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi masa kini telah mengalami pertumbuhan yang 

sangat pesat, terutama di bidang teknologi informasi. Informasi pada jaman 

sekarang bukan hal yang biasa namun merupakan hal yang sangat penting karena 

sangat berguna bagi seluruh masyarakat di dunia. Informasi dianggap penting 

karena sebuah informasi dapat meringankan tugas dari penggunanya bahkan 

membantu dalam memecahkan masalah yang ada. Jika dibandingkan dengan 

pengolahan informasi yang dilakukan secara manual maka sangat berbeda, seperti 

pada suatu perusahaan jika didukung dengan teknologi informasi maka akan dapat 

mempermudah dan mendukung kinerja dari beberapa proses bisnis yang masih 

dilakukan secara manual sehingga akan terasa efisiensi dan efektifitasnya 

penggunaan dari teknologi informasi.  

SMA Intensif Taruna Pembangunan merupakan lembaga atau instansi yang 

bergerak di bidang pendidikan di bawah naungan yayasan Perkumpulan Buana Adi 

Utama Surabaya. SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya berlokasi di Jalan 

Dukuh Menanggal XII No.4, Dukuh Menanggal, Gayungan, Surabaya. Pada SMA 

Intensif Taruna Pembangunan Surabaya pendataan siswa dan entry nilai masih 

manual tanpa adanya bantuan aplikasi. Di setiap tahun ajaran baru bagian 

kurikulum akan melakukan pembagian kelas para siswa. Proses pendataan siswa di 

buat dan disimpan melalui aplikasi spreadsheet yaitu Microsoft Excel oleh bagian 

Bimbingan Konseling. Selama kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran tersebut. 
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Guru yang bertanggung jawab di setiap mata pelajaran akan mengentrykan nilai – 

nilai siswa ke dalam aplikasi spreadsheet. Di akhir semester guru yang 

bertanggguna jawab akan melakukan rekap nilai yang akan diberikan kepada wali 

kelas, setelah itu wali kelas akan memberikan hasil nilai akademik siswanya 

kebagian Bimbingan Konseling sebagai arsip nilai akademik siswa selama 1 (satu) 

semester yang disimpan di dalam lemari. Ketika terdapat wali murid yang 

berkunjung ke bagian Bimbingan Konseling, guru BK mencari arsip atau buku 

induk siswa di lemari untuk ditunjukkan kepada wali murid sehingga wali murid 

dapat mengetahui perkembangan anaknya. 

Dengan proses pendataan dan entry nilai siswa tersebut maka wali kelas dan 

guru BK tidak dapat memperoleh data siswa secara langsung maka proses pencarian 

data siswa akan cukup lama kurang lebih 15 – 30 menit, sehingga wali murid harus 

menunggu sampai guru BK ataupun wali kelas memperoleh data siswa tersebut. 

Proses tersebut juga rentan terhadap kehilangan data siswa baik siswa yang sedang 

menempuh pendidikan ataupun alumni dari SMA Intensif Taruna Pembangunan 

Surabaya karena disimpan didalam buku akademik siswa yang terletak di ruangan 

Bimbingan Konseling. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di SMA Intensif Taruna Pembangunan 

Surabaya yakni keterbatasan dalam mengolah dan mencari data akademik siswa 

maka, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengelolah data akademik siswa 

sehingga mampu mempermudah pihak sekolah mengelola dan mencari data 

akademik siswa secara cepat dan tepat.  

Aplikasi akademik pendataan dan entry nilai siswa yang akan dibangun 

dapat membantu pihak sekolah dalam mengolah dan mencari data akademik siswa 
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di SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. Sistem dapat mengelola data 

siswa, data wali murid, pembagian kelas di setiap tahun ajaran, dan entry nilai setiap 

mata pelajaran. Sehingga ketika wali kelas dan guru BK perlu melihat data 

akademik siswa dapat mencari data akademik siswa tersebut dalam hitungan detik 

berdasarkan nama dan NISN siswa, bahkan mampu mencetak hasil kegiatan belajar 

mengajar siswa setiap semester sebagai pertimbangan wali murid memantau 

perkembangan anaknya. Dengan Adanya “Aplikasi Akademik Pendataan Dan 

Entry Nilai Siswa pada SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya” diharapkan 

dapat membantu menyelesaikan masalah yang telah dijelaskan diatas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi akademik 

pendataan dan entry nilai siswa pada SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas maka batasan 

masalah dalam membuat aplikasi ini yaitu : 

a. Data yang digunakan sebagai acuan pembangunan aplikasi berdasrkan data 

pada SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya pada tahun ajaran 2016 

– 2017. 

b. Batasan sistem yang ada pada aplikasi aplikasi akademik pendataan dan 

entry nilai siswa yaitu : proses pendataan siswa dan wali murid, pembagian 

kelas, mengelola mata pelajaran, dan entry nilai siswa. 
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c. Informasi yang dihasilkan dari aplikasi akademik pendataan dan entry nilai 

siswa adalah sebagai berikut : informasi akademik siswa (rapor atau hasil 

kegiatan belajar mengajar siswa) 

d. Aplikasi yang dibangun tidak membahas mengenai nilai non akademik dan 

perilaku siswa. 

e. Sistem yang dibangun hanya digunakan oleh SMA Intensif Taruna 

Pembangunan Surabaya 

f. Dalam membangun aplikasi ini penulis menggunakan Bahasa pemrograman 

Java dan basis data MySQL 5.0. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian di SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya 

adalah merancang dan membangun aplikasi akademik pendataan dan entry nilai 

siswa pada SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam aplikasi akademik pendataan dan entry 

nilai siswa ini adalah sebagai berikut : 

A. Mahasiswa 

a. Dapat memahami berbagai sistem kerja yang ada di suatu organisasi. 

b. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari 

selama perkuliah dengan kerja lapangan. 

c. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik 

secara teoritis maupun secara praktis, untuk menghadapi dunia 

pekerjaan. 
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B. Guru BK dan wali kelas 

a. Memperoleh data akademik siswa secara cepat tanpa perlu mencari di 

lemari arsip siswa. 

b. Data akademik yang telah terintegrasi dengan data siswa sehingga 

pekerjaan lebih efektif dan efisien 

C. Wali murid 

a. Wali murid dapat meminta hasil kegiatan belajar mengajar anakanya 

setiap semster kapanpun. 

b. Wali murid tidak perlu menunggu lama untuk mencari data akademik 

anaknya.
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BAB II 

2  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Gambaran Umum “SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya” 

 

 

Gambar 2.1 Logo SMA Intensif Taruna Pembangunan 

 

SMA Intensif Taruna Pembangunan merupakan sekolah yang beralamat di 

Jalan Dukuh Menanggal XII No. 14 Surabaya. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1996 

yang di dirikan oleh Prof. Dr. H. Iskandar Wiryokusumo, M. dengan menggandeng 

Yayasan Perkumpulan Buana Adi Utama. Di waktu itu ruang kelas kegiatan belajar 

mengajar yang terselenggara masih satu atap dengan Kampus Menanggal PGRI 

AdiBuana Surabaya serta status sekolah tersebut masih terdaftar, dan tahun 2002 

SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya menempati gedung baru yang 

letaknya tidak jauh darikampus Menanggal PGRI Adi Buana Surabaya dan telah 

terakreditasi A. 

SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya memiliki fasilitas Ruang 

guru yang cukup besar, Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, Laboratorium 

Bahasa, Ruang Kesenian, Lapangan Olahraga, Kantin, Koperasi Siswa, dan Masjid.    
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Suasana SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya sangat sejuk, sehingga 

membuat proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman. Suasana belajar yang 

nyaman sangat membantu siswa untuk memperoleh prestasi di sekolah maupun di 

luar sekolah. 

Proses belajar mengajar di SMA Intensif Taruna Pembangunan dibagi 

menjadi tiga tingkat yaitu kelas X, XI, XII. Sedangkan untuk kelas XI terbagi 

menjadi kelas IPA dan IPS begitu juga dengan tingkat XII. Untuk meningkatkan 

Proses belajar mengajar pada SMA Intensif Taruna Pembangunan maka terdapat 

visi dan misi yaitu : 

A. Visi Sekolah : “Menjadikan insan yang memiliki keunggulan prestasi, 

disiplin dan berbudi pekerti” 

B. Misi Sekolah : 

1. Mengembangkan kurikulum secara konsisten sesuai dengan 

perkembangan jaman. 

2. Menumbuhkan semangat keunggulan dalam prestasi akademik dan 

non akademik. 

3. Melaksanakan proses belajar mengajar yang aktif, inovatif, kreatif , 

efektif dan menyenangkan. 

4. Menumbuhkan semangat kepedulian terhadap lingkungan, budaya, 

disiplin dan budaya gemar membaca. 

5. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

belajar mengajar.  
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2.2 Struktur Organisasi 

Dalam mencapai tujuan sekolah SMA Intensif Taruna Pembangunan 

Surabaya melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab pada masing-masing 

bagian yang ada. Pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut digambarkan pada 

struktur organisasi berikut : 

 

2.3 Job Deskripsi 

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 2.2 dapat dideskripsikan 

tugas yang dimiliki oleh tiap bagian yang bersangkutan sebagai berikut :   

A. Komite Sekolah  

Merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan 

prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar 

sekolah.   

Gambar 2.2 Struktur Orgnisasi SMA Intensif Taruna Pembangunan 
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B. Kepala Sekolah  

Memimpin seluruh staff dan pegawai SMA dan mengawasi jalannya 

proses belajar mengajar. Dan juga, orang yang paling bertanggung jawab 

terhadap sukses atau tidaknya sistem belajar mengajar yang diterapkan 

di SMA.  

C. Laboratorium Umum  

Menangani semua laboratorium yang ada di sekolah.  

D. Pengelola Perpustakaan  

Bertanggung jawab atas perpustaakan yang ada di sekolah.  

E. Tata Usaha  

Bertanggung jawab atas proses administrasi dan surat menyurat yang 

dilakukan SMA.   

F. BK  

Tanggungjawab, wewenang dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan 

dan konseling terhadap peserta didik. 

G. Urusan  Kesiswaan  

Memvalidasi siswa yang akan masuk ke SMA Intensif Taruna 

Pembangunan Surabaya. Data siswa diterima dari sistem diknas.  

H. Urusan Sarana dan Prasarana  

Memfasilitasi sarana dan prasarana sekolah bagi para siswa.  

I. Urusan Kurikulum  

Membantu Kepala Sekolah dalam menyusun semua mata pelajaran, 

kelas, system penilaian dan menyiapkan semua yang berkaitan tentang 
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kegiatan belajar mengajar siswa di SMA Intensif Taruna Pembangunan 

Surabaya.  

J. Urusan Humas  

Membantu kinerja Kepala Sekolah dalam berhubungan dengan 

masyarakat sekitar atau luar sekolah.  

K. Wali Kelas atau Guru Bidang Studi  

Berkewajiban untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dan 

memberikan hasil penilaian.  

L. Siswa  

Berkewajiban menerima bimbingan dan materi pelajaran dari guru 

bidang studi. 
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BAB III 

3  LANDASAN TEORI 

3.1 Aplikasi 

Menurut Noviansyah Eka (2008) aplikasi adalah penggunaan atau penerapan 

suatu konsep yang menjadi suatu pokok pembahasan. Aplikasi dapat diartikan juga 

sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam 

melaksanakan tugas tertentu. Aplikasi software dirancang untuk suatu tugas khusus 

dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :  

1. Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang 

dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. 

2. Aplikasi software paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang 

dirancang untuk jenis masalah tertentu. 

 

3.2 Siswa 

Menurut Sarwono (2007) siswa  adalah setiap orang yang secara resmi 

terdaftar untuk mengikuti pelajaran di duniapendidikan Siswa atau anak didik 

adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam 

proses belajar-mengajar, dalam proses belajar- mengajar, siswa sebagai pihak yang 

ingin meraih cita-cita memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara 

optimal. Siswa akan menjadi faktor penentu, sehingga dapat mempengaruhi segala 

sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. 

3.3 Prestasi Akademik 

Menurut (Sugiyanto, 2007) prestasi akademik adalah hasil perubahan 

perilaku yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor yang 
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merupakan ukuran keberhasilan siswa. Perwujudan bentuk hasil proses belajar 

tersebut dapat berupa pemecahan lisan maupun tulisan, dan keterampilan serta 

pemecahan masalah langsung dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan tes 

yang berstandar. 

 

3.4 Bussiness Process Modeling Notation (BPMN) 

Menurut Maniah (2017),  BPMN merupakan teknik yang memungkinkan 

semua pihak yang terlibat dalam proses berkomunikasi secara jelas, benar dan 

efisien. Dengan cara ini, BPMN mendefinisikan notasi dan semantik Diagram 

Proses Bisnis (BPD). BPD adalah diagram berdasarkan teknik flowchart, yang 

dirancang untuk menyajikan grafis dari semua kegiatan yang terjadi selama proses. 

BPMN menyediakan kemampuan memahami prosedur internal bisnis dalam notasi 

grafis. Terdapat 4 kategori dari elemen-elemen dalam BPMN, yaitu: 

1. Flow Objects  

a. Events, sebuah event direpresentasikan dengan lingkaran. Events 

dapat berupa Start, Intermediate, atau End. 

b. Activities, sebuah aktivitas direpresentasikan dengan persegi dengan 

sudut melingkar dan memperlihatkan pekerjaan yang harus 

dilakukan. 

c. Gateways, sebuah gateway direpresentasikan dengan belah ketupat 

dan memperlihatkan pilihan yang berbeda. Gateway juga 

menjelaskan mengenai percabangan dan penggabungan dari path 

yang ada. 

2. Connecting Objects  
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a. Sequence Flow, sequence flow direpresentasikan dengan garis lurus 

dengan panah tertutup dan menjelaskan mengenai urutan aktivitas 

yang akan dijalankan. 

b. Message Flow, message flow direpresentasikan dengan garis putus-

putus dan panah terbuka. Message flow menjelaskan pertukaran 

pesan yang sedang terjadi. 

c. Association, association direpresentasikan dengan garis putus-

putus. Association digunakan untuk mengasosiasikan sebah artifak, 

data, maupun flow object. 

3. Swimlanes  

a. Pool, pool direpresentasikan dengan persegi besar yang didalamnya 

dapat berisi flow objects, connecting object, maupun artifak. 

b. Lane, lane merupakan bagian lebih mendetail dari pool. 

4. Artifacts  

a. Data Objects, data object digunakan untuk menjelaskan mengenai 

data yang dibutuhkan atau dihasilkan dari sebuah aktivitas. 

b. Group, group direpresentasikan dalam persegi dengan sudut 

melingkar dan garis luar putus-putus. Group untuk melakukan 

grouping aktivitas. 

c. Annotation, annotation digunakan untuk menjelaskan model atau 

diagram. 

3.5 Analisa Sistem 

Menganalisis sistem merupakan tahapan dalam menganalisis kebutuhan-

kebutuhan sistem. Menurut Kendall & Kendall (2003), perangkat atau teknik untuk 
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menentukan kebutuhan sistem adalah dengan menggunakan diagram aliran data 

untuk menyusun daftar input, proses, dan output fungsi bisnis dalam bentuk grafik 

terstruktur. Dari diagram aliran data, dikembangkan suatu kamus data berisikan 

daftar seluruh item data yang digunakan dalam sistem beserta spesifikasinya berupa 

tipe.  

Menganalisis kebutuhan sistem dapat pula dilakukan dengan melakukan 

teknik wawancara guna mendapatkan informasi penting lainnya seperti tujuan di 

masa mendatang. Jenis informasi berupa perilaku, atau sikap-sikap, keyakinan dan 

karakteristik beberapa orang utama dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh 

sistem yang diajukan atau dari yang sudah ada, bisa didapatkan melalui penggunaan 

kuesioner. 

 

3.6 Analisa dan Perancangan Sistem  

Menurut Kendall (2003) Analisa dan perancangan sistem digunakan untuk 

menganalisis, merancang dan mengimplementasikan peringkat-peringkatan fungsi 

bisnis yang dicapai melalui penggunaan aplikasi terkomputerisasi. Analisis sistem 

dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat 

diusulkan perbaikannya.  

Perancangan sistem merupakan peguraian suatu aplikasi yang utuh ke dalam 

bagian komputerisasi yang dimaksud, mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan, menentukan kriteria, menghitung konsistensi terhadap kriteria yang 

ada, serta mendapatkan hasil atau tujuan dari masalah tersebut serta 

mengimplementasikan seluruh kebutuhan opoerasional dmlam membangun 

aplikasi  
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3.7 Sistem Informasi 

Menurut Tanuwijaya dan Herlambang (2005) Data adalah fakta-fakta atau 

kejadian-kejadian yang dapat berupa angka-angka atau kode-kode tertentu. Data 

masih belum mempunyai arti bagi penggunanya. Untuk dapat mempunyai arti data 

diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh peggunanya. Hasil 

pengolahan data inilah yang disebut sebagai informasi. Secara ringkas, informasi 

adalah data yang telah diolah dan mempunyai arti bagi penggunanya. Sehingga 

sistem informasi dapat didefinisikan sebagai prosedur-prosedur yang digunakan 

untuk mengolah data sehingga dapat digunakan oleh penggunanya.  

 

3.8 Database 

Menurut Marlinda (2004) Database Management Sistem (DBMS) 

merupakan kumpulan file yang saling berkaitan dan program untuk 

pengelolaannya. Basis data adalah kumpulan datanya, sedangkan program 

pengelolaannya berdiri sendiri dalam suatu paket program yang komersial untuk 

membaca data, menghapus data dan melaporkan data dalam basis data. 

 

3.9 System Flow 

Menurut Kristanto, Andri (2008) System Flowchart merupakan suatu bagan 

yang menunjukkan arus atau alir dari data yang akan diproses dalam program dari 

awal sampai akhir. Diagram alir sistem ini tidak digunakan untuk menggambarkan 

langkah-langkah dalam memecahkan masalah tetapi hanya menggambarkan 

prosedur pada sistem yang dibentuk.  
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3.9.1 Flow Direction Symbols  

Flow direction symbols digunakan untuk menghubungkan antara satu 

simbol dengan simbol lainnya (Ladjamudin, 2005). Simbol ini disebut connecting 

line. Simbol-simbol tersebut dijelaskan pada tabel di bawah ini 

Tabel 3.1 Simbol - Simbol Flow Direction 

No Nama Simbol Simbol Fungsi 

1. 
Offline 

Connector 
 

Fungsi dari simbol ini adalah 

menyambungkan antara suatu 

proses dengan proses lainnya di 

halaman yang berbeda. 

2. Connector 

 

Fungsi dari simbol ini adalah 

menyambungkan antara, suatu 

proses dengan proses lainnya di 

halaman yang sama. 

3. 
Communication 

Link 

 
Fungsi dari simbol ini adalah 

mentransisi suatu data atau 

informasi dari setiap lokasi. 

4. Flow 

 
Fungsi dari simbol ini adalah 

menyatakan jalannya arus suatu 

proses. 
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3.9.2 Processing Symbols  

Processing symbols merupakan simbol yang menunjukkan jenis operasi 

pengolahan data dalam suatu proses (Ladjamudin, 2005). Simbol-simbol tersebut 

dijelaskan pada tabel di bawah ini 

Tabel 3.2 Simbol - Simbol Processing 

No. Nama Simbol Simbol Fungsi 

1. Offline Conector 

 

Simbol ini berfungsi untuk 

menyambungkan satu proses 

dengan proses lainnya di 

halaman yang berbeda. 

2. Manual Process 

 

Simbol ini berfungsi untuk 

melakukan prosedur atau 

proses tanpa menggunakan 

komputer. 

3. Decision 
 

Simbol ini berfungsi untuk 

melakukan pengecekan. 

Biasanya menghasilkan 

jawaban ya atau tidak. 

4. Terminal 
 

Simbol ini berfungsi untuk 

menyatakan permulaan atau 

penghentian suatu program. 
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No. Nama Simbol Simbol Fungsi 

5. Key Operation 

 

Simbol ini berfungsi untuk 

menyatakan suatu jenis operasi 

yang diproses dengan 

menggunakan mesin yang 

memiliki keyboard. 

 

3.10 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah gambaran pada sistem dimana 

di dalamnya terdapat hubungan antara entity beserta relasinya. Entity merupakan 

sesuatu yang ada dan terdefinisikan di dalam suatu organisasi, dapat abstrak dan 

nyata. Untuk setiap entity biasanya mempunyai attribute yang merupakan ciri entity 

tersebut. Relasi adalah hubungan antar entity yang berfungsi sebagai hubungan 

yang mewujudkan pemetaan antar entity. 

Menurut Marlinda (2004), attribute adalah kolom di sebuah relasi. Macam- 

macam attribute yaitu : 

A. Simple Attribute, yaitu atribut unik dan tidak dimiliki oleh attribute lainnya 

B. Composite Attribute, yaitu atribut yang memiliki dua nilai harga 

C. Single Value Attribute, yaitu atribut yang hanya memiliki satu nilai harga. 

D. Multi Value Attribute, yaitu atribut yang banyak memiliki niai harga 

E. Null Value Attribute, yaitu atribut yang tidak memiliki nilai harga 

Entity  Relationship Diagram ini diperlukan agar dapat menggambarkan 

hubungan antar entity dengan jelas, dapat menggambarkan batasan jumlah entity 

dan partisipasi antar entity, mudah dimengerti pemakai dan mudah disajikan oleh 
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perancang database. Untuk itu Entity  Relationship Diagram dibagi menjadi dua 

jenis model yaitu : 

A. Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model adalah jenis model data yang menggambarkan 

hubungan antar tabel secara konseptual 

B. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model adalah jenis model data yang menggambarkan 

hubungan antar tabel secara fisikal 

 

3.11 Hierarchy Input Process (HIPO) 

Menurut Fatta (2007) Hierarchy Input Process Output (HIPO) adalah teknik 

penggambaran model-model yang nantinya akan dikembangkan oleh programer 

menjadi prosedur-prosedur dalam program sistem informasi. Penggunaan HIPO 

adalah sebagai berikut : 

A. Menggambarkan suatu struktur guna memahami fungsi-fungsi dari 

program. 

B. Untuk lebih menekankan fungsi-fungsi yang harus diselesaikan oleh 

program, bukannya menunjukkan statemen-statemen program yang 

digunakan untuk melaksanakan fungsi tersebut. 

C. Menggambarkan penjelasan yang jelas dari input yang digunakan dan 

output yang dihasilkan. 

D. Menyediakan output yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

pengguna. 
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3.12 Context Diagram 

Menurut Kristanto, Andri (2008) context diagram adalah sebuah diagram 

yang menggambarkan hubungan antara entity luar, masukkan dan keluaran dari 

sistem. Karakteristik yang terdapat pada context diagram yaitu : 

1. Kelompok pemakai, organisasi atau sistem lain dimana sistem melakukan 

komunikasi sebagai terminator. 

2. Data masuk, yaitu data yang diterima oleh sistem dari lingkungan dan harus 

diproses. 

3. Data keluar, yaitu data yang dihasilkan oleh sistem dan diberikan ke 

lingkungan luar. 

4. Penyimpanan data, digunakan secara bersamaan antara sistem dengan 

terminator. Data tersebut dibuat oleh sistem dan digunakan oleh sistem atau 

sebaliknya dibuat oleh lingkungan dan digunakan oleh sistem. 

5. Batasan antara sistem dan lingkungan. Simbol yang digunakan sebagai 

berikut: 

a. Persegi panjang, berfungsi untuk berkomunikasi langsung dengan 

sistem melalui aliran data. 

b. Lingkaran, berfungsi untuk menunjukkan adanya kegiatan proses 

dalam sistem. 

 

3.13 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Jogiyanto (1990), Data Flow Diagram merupakan suatu alat yang 

digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur dan dapat 

mengembangkan arus data dalam sistem dengan terstruktur dan jelas. Data Flow 

Diagram ini digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang ada ada atau 
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sistem baru yang akan dikembangkan. Adapun komponen-komponen dalam DFD 

menurut Yourden dan De Marco adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Simbol – Simbol DFD 

Nama Simbol Simbol Keterangan 

External Entity 

 

External entity merupakan 

kesatuan di lingkungan luar sistem 

yang dapat berupa orang, 

organisasi, atau sistem lainnya 

yang akan memberikan input 

ataupun menerima output. 

Process 
 

Proses adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh orang atau 

komputer dari arus data yang 

masuk untuk menghasilkan arus 

data yang keluar. 

Data Store 

 

Data store merupakan tempat 

penyimpanan data yang berupa file 

maupun database di dalam sistem 

komputer. 
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Nama Simbol Simbol Keterangan 

Data Flow 

 

Data flow atau aliran data yang 

mengalir diantara proses. Aliran 

data dapat digambarkan dari bawah 

ke atas, kiri ke kanan, maupun 

sebaliknya. 

 

3.14 MySQL 

Menurut Sulhan, Mohd (2007) MySQL merupakan perangkat lunak yang 

digunakan untuk membangun database yang sering digunakan di lingkungan linux. 

MySQL merupakan software open source yang berarti free untuk digunakan. Selain 

di lingkungan linux, MySQL juga tersedia di lingkungan Windows. 

 

3.15 Java 

Menurut Shalahuddin (2010)  java adalah nama sekumpulan teknologi 

untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer yang berdiri 

sendiri ataupun pada lingkungan jaringan.   

Java berdiri di atas sebuah mesin penterjemah yang diberi nama Java 

Virtual Machine (JVM). JVM inilah yang akan membaca kode bit dalam file .class 

dari suatu program sebagai representasi langsung program yang berisi bahasa 

mesin. Oleh karena itu bahasa Java disebut sebagai bahasa pemrograman yang 

portable karena dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, asalkan pada system 

operasi tersebut terdapat JVM. Alasan utama pembentukan bahasa Java adalah 

untuk membuat aplikasi-aplikasi yang dapat diletakkan di berbagai macam 

perangkat elektronik, sehingga Java harus bersifat tidak bergantung pada platform.
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BAB IV 

4  DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Analisa Sistem   

 Berdasarkan hasil identifikasi pada  kegiatan akademik  di SMA Intensif 

Taruna Pembangunan Surabaya, maka didapatkan proses – proses  yang terjadi 

selama proses  pendaftaran , pendataan, pembagian kelas, ketidakhadiran  dan 

penilaian siswa. Secara keseluruhan proses akademik masih dilakukan secara 

manual, baik dari pendataan siswa hingga entry  nilai siswa. 

 Demi mendorong kemajuan SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik maka dibutuhkan aplikasi 

akademik pendatana dan entry nilai siswa. Aplikasi ini diharapkan mampu 

memberikan kemudahan dalam hal memberikan informasi serta pencarian 

informasi seperti hasil akademik siswa. 

 

4.2 Identifikasi Masalah 

 Secara garis besar permasalahan pada sistem akademik di SMA Intensif 

Taruna Pembangunan Surabaya adalah ketersediaan kebutuhan data yang lama 

dikarenakan seluruh data akademik siswa tersedia di buku induk sehingga ketika 

tahun ajaran baru akan berlangsung bagian kurikulum melakukan pembagian kelas 

para siswa. Proses pendataan siswa di buat dan disimpan melalui aplikasi 

spreadsheet yaitu Microsoft Excel oleh Bimbingan Konseling. Selama kegiatan 

belajar mengajar di tahun ajaran tersebut guru yang bertanggung jawab di setiap 

mata pelajaran akan mengentrykan nilai – nilai siswa ke dalam aplikasi 

spreadsheet. Di akhir semester guru yang bertanggguna jawab akan melakukan 
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rekap nilai yang akan diberikan kepada wali kelas, setelah itu wali kelas akan 

memberikan hasil nilai akademik siswanya kebagian Bimbingan Konseling sebagai 

arsip nilai akademik siswa selama 1 (satu) semester yang disimpan di  buku induk 

yang di letakan ke dalam lemari. Ketika terdapat wali murid yang berkunjung ke 

bagian Bimbingan Konseling, guru BK mencari arsip siswa di lemari untuk 

ditunjukkan kepada wali murid sehingga wali murid dapat mengetahui 

perkembangan anaknya. 

Dengan proses pendataan dan entry nilai siswa tersebut maka wali kelas dan 

guru BK tidak dapat memperoleh data siswa secara langsung maka proses pencarian 

data siswa akan cukup lama kurang lebih 15 – 30 menit, sehingga wali murid harus 

menunggu sampai guru BK ataupun wali kelas memperoleh data siswa tersebut. 

Proses tersebut juga rentan terhadap kehilangan data siswa baik siswa yang sedang 

menempuh pendidikan ataupun alumni dari SMA Intensif Taruna Pembangunan 

Surabaya karena disimpan didalam buku akademik siswa yang terletak di ruangan 

Bimbingan Konseling. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di SMA Intensif Taruna Pembangunan 

Surabaya yakni keterbatasan dalam mengolah dan mencari data akademik siswa 

maka, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengelolah data akademik siswa 

sehingga mampu mempermudah pihak sekolah mengelola dan mencari data 

akademik siswa secara cepat dan tepat.  

 

4.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem terhadap aplikasi akademik pendataan dan entry nilai 

siswa pada SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya meliputi sembilan 

komponen yaitu, Bussiness Process Modeling Notation (BPMN), System Flow, 
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Diagram Hierarchy Input Process Output (HIPO), Context Diagram, Data Flow 

Diagram (DFD) Level 0, Data Flow Diagram (DFD) Level 1, Conceptual Data 

Model (CDM), Physical Data Model (PDM), dan Struktur Tabel. 

 

4.3.1 Bussiness Process Modeling Notation (BPMN) 

BPMN merupakan gambaran untuk menentukan proses bisnis dalam model 

proses bisnis yang digunakan organisasi saat ini. BPMN dibuat berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara tentang proses akademik pada SMA Intensif Taruna 

Pembangunan Surabaya. Setelah dilakukan analisa, BPMN yang digunakan yang 

digunakan adalah BPMN Pendaftaran Siswa, BPMN Pembagian Kelas, BPMN 

Penilaian Siswa, BPMN Absensi Siswa dan BPMN Kunjungan Wali Murid.  Model 

proses bisnis kegiatan akademik dapat dilihat dibawah ini :  

1. BPMN Pendaftaran Siswa 

Pada Gambar dibawah ini menjelaskan proses bisnis pendaftaran siswa 

hingga pendataan data pribadi siswa pada SMA Intensif Taruna Pembangunan 

Surabaya. Dimana data pribadi siswa yang telah melakukan pendaftaran dan 

berhasil diterima di SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya akan dicatat oleh 

panitia dan diberikan kepada Kepala Sekolah untuk persetujuan lalu disimpan di 

bagian Bimbingan Konseling. Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 BPMN Pendaftaran Siswa 

2. BPMN Pembagian Kelas 

Pada Gambar dibawah ini menjelaskan proses bisnis pembagian kelas siswa 

pada SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. Dimana setiap tahun ajaran 

baru Waka Kurikulum melakukan rolling pada semua kelas sehingga di setiap tahun 

ajaran baru setiap siswa memperoleh kelas yang berbeda dari tahun ajaran 

sebelumnya. Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 BPMN Pembagian Kelas 

3. BPMN Penilaian Siswa 

Pada Gambar dibawah ini menjelaskan proses bisnis penilian siswa pada 

SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. Dimana setiap guru mata pelajaran 

memberikan tugas dan ujian kepada siswa lalu memberikan nilai terhadap tugas dan 

ujian yang telah diberikan. Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 BPMN Penilaian Siswa 

4. BPMN Absensi Siswa 
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Pada Gambar dibawah ini menjelaskan proses bisnis penilian absensi atau 

ketidakhadiran siswa pada SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. Dimana 

setiap siswa yang tidak hadir akan dicatat oleh bagian Bimbingan Konseling dengan 

menggunakan surat izin atau dokter. Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 BPMN Pengurusan Absensi Siswa 

5. BPMN Pelayanan Akademik 

Pada Gambar dibawah ini menjelaskan proses bisnis Kunjungan wali murid 

pada SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. Dimana setiap wali murid 

dapat melaukan kunjungan ke sekolah melalui bagian Bimbingan Konseling untuk 

menanyakan hasil pekermbangan akademik siswa. Bagian Bimibingan Konseling 

akan mencari data siswa di buku induk dan memberika salinan hasil akademik 

siswa kepada wali murid . Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 BPMN Kunjungan Wali Murid 

 

4.3.2 System Flow 

System Flow merupakan gambaran aplikasi yang akan dibangun. Pada 

aplikasi yang akan dibangun memiliki lima fungsi antara lain, fungsi pendataan 

siswa, pembagian kelas, penilaian, ketidakhadiran dan kunjungan wali murid. 

Masing-masing fungsi tersebut digambarkan pada System Flow di bawah ini. 

1. System Flow Pendataan Siswa 

Pada gambar di bawah ini dijelaskan alur proses sistem pendataan siswa 

pada SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. Dimana data pendaftaran siswa 

akan diinputkan oleh bagian bagian bimbingan konseling. Untuk lebih jelasnya lihat 

pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 System Flow Pendataan Siswa  

2. System Flow Pembagian Kelas 

Pada gambar di bawah ini dijelaskan alur proses sistem pembagian kelas 

pada SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. Dimana data kelas siswa yang 

telah dikelola oleh Waka Kurikulum di setiap tahun ajaran baru akan diberikan ke 

Bimbingan Konseling untuk diinputkan dan disimpan ke dalam database. Untuk 

lebih jelasnya lihat pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 System Flow Pembagian Kelas 

3. System Flow Penilaian 

Pada gambar di bawah ini dijelaskan alur proses sistem penilaian pada SMA 

Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. Dimana data nilai siswa yang telah 

direkap oleh guru diserahkan kepada bagian Bimbingan Konseling untuk 

diinputkan dan disimpan ke dalam database. Untuk lebih jelasnya lihat pada 

Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 System Flow Penilaian 

4. System Flow Ketidakhadiran 

Pada gambar di bawah ini dijelaskan alur proses sistem pengurusan 

ketidakhadiran siswa pada SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. Dimana 

setiap siswa yang tidak hadir akan dicatat oleh Bimbingan Konseling ke dalam 

database. Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 System Flow Ketidakhadiran 

5. System Flow Kunjungan Wali Murid 

Pada gambar di bawah ini dijelaskan alur proses sistem kunjungan wali 

murid pada SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya.Setiap wali murid yang 

berkunjung ke Sekolah menanyakan hasil perkembangan akademik siswa akan 

dilayani oleh bagian Bimibingan Konseling dan akan dicetakkan hasil akademik 

siswa yang tersimpan di dalam database. Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 

4.10. 
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Gambar 4.10 System Flow Kunjungan Wali Murid 

 

4.3.3 Block Diagram 

Block diagram merupakan gambaran input process output (IPO) digunakan 

untuk menggambarkan hubungan dari input, process dan output dari masing-

masing fungsi atau modul. Input dan output diagram IPO pada perancangan aplikasi 

akademik pendataan dan entry nilai siswa sebagai berikut : 
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Gambar 4.11 Block Diagram 
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 Berikut penjelasan mengenai input dari block diagram diatas : 

a. Data Siswa 

Pada data siswa terdapat informasi mengenai identitas siswa dan orang tua 

yang berfungsi sebagai identitas siswa di sekolah untuk digunakan di setiap 

kegiatan akademik. 

b. Data Kelas 

Pada data kelas terdapat beberapa atribut seperti kd kelas dan nama kelas yang 

berfungsi sebagai identitas kelas untuk digunakan dalam pembagian kelas, 

penilaian siswa dan ketidakhadiran. 

c. Data Pembagian Kelas 

Pada data pembagian kelas terdapat beberapa atribut seperti kdkelassiswa, 

kdtahun,nisn, dan kd kelas yang berfungsi sebagai identitas kelas siswa setiap 

tahun ajaran yang digunakan untuk penilaian siswa dan ketidakhadiran siswa. 

d. Data Jurusan 

Pada data jurusan terdapat kd jurusan dan nama jurusan yang berfungsi sebagai 

identitas jurusan untuk digunakan dalam data kelas. 

e. Data Tahun Ajaran 

Pada data tahun ajaran terdapat kd tahun dan tahun ajaran yang berfungsi 

sebagai identitas tahun ajaran yang digunakan oleh data semester. 

f. Data Semester 

Pada data semester terdapat kd semester, kd tahun dan semester yang berfungsi 

sebagai identitas semester yang digunakan untuk nilai siswa, pembagian kelas 

dan ketidakhadiran. 
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g. Data Mata Pelajaran 

Pada data mata pelajaran terdapat beberapa atribut seperti kdmatpel, nama mata 

pelajaran, kdjurusan, dan kkm yang berfungsi sebagai identitas mata pelajaran 

per jurusan yang digunakan untuk nilai siswa. 

h. Nilai Siswa 

Pada nilai siswa terdapat beberapa atribut seperti kdnilai, kdkelassiswa, nilai 

pengetahuan, nilai praktik dan sikap yang berfungsi sebagai identitas setiap 

nilai siswa di setiap mata pelajaran yang digunakan sebagai hasil akademik 

siswa. 

i. Data Ketidakhadiran 

Pada data ketidakhadiran terdapat beberapa atribut seperti kdketidakhadiran, 

tanggal,kdsemester, lamahari, jenistidakhadir dan alasan yang berfungsi 

sebagai identitas ketidakhadiran setiap siswa di tiap semester yang digunakan 

sebagai hasil akademik siswa. 

 

4.3.4 Hierarchy Input Process Output (HIPO) 

Hierarchy Input Process Output (HIPO) merupakan alat dokumentasi 

sistem yang banyak digunakan sebagai desain dalam proses pengembangan yang 

berbasis pada fungsi. Berikut ini adalah bentuk HIPO dari aplikasi akademik 

pendataan dan entry nilai siswa dapat dilihat pada gambar 4.13 dibawah ini. 
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4.3.5 Context Diagram 

Context Diagram pada aplikasi akademik pendataan dan entry nilai siswa 

ini menggambarkan mengenai proses secara umum yang terjadi pada aplikasi 

akademik pendataan dan entry nilai siswa pada SMA Intensif Taruna Pembangunan 

Surabaya. Pada context diagram juga digambarkan input yang diperlukan oleh 

aplikasi serta digambarkan output yang dihasilkan. Selain itu, pada context diagram 

ini terlihat bahwa dari aplikasi akademik pendataan dan entry nilai siswa memiliki 

dua entitas yaitu, pengolah perpustakaan dan anggota perpustakaan dapat dilihat 

pada Gambar 4.12. 

Gambar 4.12 Hierarchy Input Process Output (HIPO) 
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Gambar 4.13 Context Diagram 

 

4.3.6 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) menggambarkan aliran data yang terjadi di 

dalam sistem. 

1. DFD Level 0 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan hasil decompose dari context 

diagram. Pada Data Flow Diagram (DFD) level 0 ini terdapat empat proses yaitu, 

administrasi akademik, entry nilai siswa, entry ketidakhadiran siswa dan tampil dan 

cetak hasil akademik siswa. Data Flow Diagram (DFD) level 0 dari aplikasi 

akademik pendataan dan entry nilai siswa dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 DFD Level 0 

2. DFD Level 1 Administrasi Akademik 

Data Flow Diagram (DFD) level 1  administasi akademik merupakan hasil 

decompose dari DFD level 0 .Pada Data Flow Diagram (DFD) level 1 ini terdapat 

lima proses yaitu, proses login, administrasi siswa, adminstrasi mata pelajaran, 

administrasi kelas, administrasi pembagian kelas. Data Flow Diagram (DFD) level 
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1 adminstrasi akademik dari aplikasi akademik pendataan dan entry nilai siswa 

dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 DFD Level 1 Administrasi Akademik 

3. DFD Level 1 Entry Nilai Siswa 

Data Flow Diagram (DFD) level 1  entry nilai siswa merupakan hasil 

decompose dari DFD level 0 .Pada Data Flow Diagram (DFD) level 1 ini terdapat 

3 proses yaitu, proses login, entry nilai dan ubah nilai. Data Flow Diagram (DFD) 

level 1 entry nilai siswa dari aplikasi akademik pendataan dan entry nilai siswa 

dapat dilihat Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 DFD Level 1 Entry Nilai Siswa 

4. DFD Level 1 Entry Ketidakhadiran Siswa 

Data Flow Diagram (DFD) level 1  ketidakhadiran siswa merupakan hasil 

decompose dari DFD level 0 .Pada Data Flow Diagram (DFD) level 1 ini terdapat 

empat proses yaitu, proses login, entry ketidakhadiran, ubah ketidakhadiran dan 

lihat ketidakhadiran. Data Flow Diagram (DFD) level 1 adminstrasi akademik dari 

aplikasi akademik pendataan dan entry nilai siswa dapat dilihat pada Gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 DFD Level 1 Entry Ketidakhadiran Siswa 



44 
 

 
 

4.3.7 Conceptual Data Model (CDM) 

 

Gambar 4.18 Conceptual Data Model (CDM) 
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4.3.8 Physical Data Model (PDM) 

 

Gambar 4.19 Physical Data Model (PDM) 

mt_siswa

nisn

noinduk

namalengkap

namapanggilan

ttl

agama

kewarganegaraan

anakkeberapa

nsaudarakandung

nsaudaratiri

nsaudaranagkat

stskeluarga

anakyatim

bahasa

pihakhubungi

penanggungbiaya

emailpribadi

alamatsiswa

rtsiswa

rwsiswa

kdposiswa

kelurahansiswa

kabupatensiswa

provinsiswa

notelp

tgldi

jaraksekolah

goldarahsiswa

tinggisiswa

beratbadansiswa

tglditerima

lulusandari

nomorstl

lamabelajar

nilaiskhun

nomorskhun

varchar(20)

varchar(10)

varchar(50)

varchar(20)

varchar(30)

varchar(20)

varchar(30)

int

int

int

int

varchar(20)

varchar(12)

varchar(30)

varchar(15)

varchar(15)

varchar(100)

text

varchar(3)

varchar(3)

varchar(6)

varchar(30)

varchar(50)

varchar(30)

varchar(14)

varchar(30)

varchar(50)

varchar(2)

int

int

date

varchar(50)

varchar(50)

int

int

varchar(50)

<pk>

tx_ortusiswa

kdortusiswa

kdkategoriortu

nisn

namaortu

ttlortu

agamaortu

kewarganegaraanortu

pendidikanterakhirortu

pekerjaanortu

golpekerjaanortu

penghasilanortu

alamatortu

rtortu

rwortu

kdposortu

notelportu

stsortu

stsnikahortu

hiduportu

int

int

varchar(20)

varchar(50)

varchar(100)

varchar(30)

varchar(30)

varchar(30)

varchar(100)

varchar(100)

int

text

varchar(3)

varchar(3)

varchar(6)

varchar(14)

varchar(10)

varchar(12)

varchar(5)

<pk>

<fk2>

<fk1>

mt_kategoriortu

kdkategoriortu

namakategori
int

varchar(4)
<pk>

mt_matpel

kdmatpel

kdjurusan

namamatpel

kkm

int

int

varchar(50)

int

<pk>

<fk>

tx_nilai

kdnilai

kdmatpel

kdsemester

idtxsiswa

nilaipengetahuan

hurufpengetahuan

nilaipraktik

hurufpraktik

sikap

int

int

int

int

int

varchar(100)

int

varchar(100)

varchar(1)

<pk>

<fk3>

<fk1>

<fk2>

mt_semester

kdsemester

semester

thnajaran

int

varchar(10)

varchar(20)

<pk>

mt_kelas

kdkelas

kdjurusan

namakelas

int

int

varchar(10)

<pk>

<fk>

tx_pembagiankelas

idtxsiswa

idtahun

nisn

kdkelas

int

int

varchar(20)

int

<pk>

<fk3>

<fk1>

<fk2>

tx_ketidakhadiran

kdketidakhadiran

idtxsiswa

tgltidakhadir

lamahari

jenistidakhadir

alasan

int

int

date

int

varchar(30)

text

<pk>

<fk>

mt_tahunajaran

idtahun

tahunajaran
int

varchar(20)
<pk>

mt_jurusan

kdjurusan

namajurusan
int

varchar(20)
<pk>

mt_admin

username

password

level

varchar(18)

varchar(100)

varchar(5)

<pk>



46 
 

 
 

4.4 Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan sistem pada aplikasi akademik pendataan dan entry nilai siswa 

meliputi kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software). 

 

4.4.1 Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi akademik 

pendataan dan entry nilai siswa adalah perangkat komputer yang memiliki 

spesifikasi minimal sebagai berikut: 

1. Komputer dengan Processor 2.4GHz. DDR 3 atau lebih tinggi. 

2. VGA 32MB bit dengan resolusi 1024 x 768 atau lebih tinggi 

3. Memori RAM 2GB atau lebih tinggi 

4. Seperangkat komputer terdiri dari monitor, mouse, keyboard, dan CPU 

 

4.4.2 Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi akademik 

pendataan dan entry nilai siswa adalah: 

1. Sistem Operasi Windows 7 atau diatasnya 

2. Java SE Runtime Environment 8 

3. XAMPP dan MySQL 5.0 

 

4.5 Struktur Tabel 

Dari PDM yang telah terbentuk, maka dapat disusun struktur tabel yang 

digunakan untuk menyimpan data. Tabel-tabel yang digunakan pada aplikasi ini 

antara lain : 
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1. Tabel Mt_Siswa 

Nama Tabel : MT_SISWA 

Primary key : NISN 

Foreign key :  

Fungsi  : Untuk menyimpan data pribadi siswa 

 Tabel 4.1 Struktur Tabel Mt_Siswa  

Field Data Type Length Constraint 

NISN Varchar  20 Primary Key 

NOINDUK Varchar  10   

NAMALENGKAP Varchar  50   

NAMAPANGGILAN Varchar  20   

TTL Varchar  30   

AGAMA Varchar  20   

KEWARGANEGARAAN Varchar  30   

ANAKKEBERAPA Integer     

NSAUDARAKANDUNG Integer     

NSAUDARATIRI Integer     

NSAUDARANAGKAT Integer     

STSKELUARGA Varchar  20   

ANAKYATIM Varchar 12   

BAHASA Varchar 30   

PIHAKHUBUNGI Varchar 15   

EMAILPRIBADI Varchar  100   
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Field Data Type Length Constraint 

ALAMATSISWA Text     

RTSISWA Varchar  3   

RWSISWA Varchar  3   

KDPOSISWA Varchar  6   

KELURAHANSISWA Varchar  30   

KABUPATENSISWA Varchar  50   

PROVINSISWA Varchar  30   

NOTELP Varchar  14   

TGLDI Varchar  30   

JARAKSEKOLAH Varchar  50   

GOLDARAHSISWA Varchar 2   

TINGGISISWA Integer     

BERATBADANSISWA Integer     

TGLDITERIMA Date     

LULUSANDARI Varchar 50   

NOMORSTL Varchar 50   

LAMABELAJAR Integer     

NILAISKHUN Integer     

NOMORSKHUN Varchar 50   

PENANGGUNGBIAYA Varchar  15   

 

2. Tabel Tx_Ortu Siswa 

Nama Tabel : Tx_Ortu Siswa 
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Primary key : KDORTUSISWA 

Foreign key : KDKATEGORIORTU, NISN 

Fungsi  : Untuk menyimpan data pribadi orang tua siswa 

Tabel 4.2 Struktur Tabel Tx_Ortu Siswa 

Field Data Type Length Constraint 

KDORTUSISWA Integer    Primary Key 

KDKATEGORIORTU Integer    Foreign Key 

NISN Varchar 20  Foreign Key 

NAMAORTU Varchar 50   

TTLORTU Varchar 100   

AGAMAORTU Varchar 30   

KEWARGANEGARAANORTU Varchar 30   

PENDIDIKANTERAKHIRORTU Varchar 30   

PEKERJAANORTU Varchar 100   

GOLPEKERJAANORTU Varchar 100   

PENGHASILANORTU Integer     

ALAMATORTU Text     

RTORTU Varchar 3   

RWORTU Varchar 3   

KDPOSORTU Varchar 6   

NOTELPORTU Varchar 14   

STSORTU Varchar 10   

STSNIKAHORTU Varchar 12   
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Field Data Type Length Constraint 

HIDUPORTU Varchar 5   

 

3. Tabel Mt_Kategori Ortu 

Nama Tabel : Mt_Kategori Ortu 

Primary key : KDKATEGORIORTU 

Foreign key : KDKATEGORIORTU 

Fungsi  : Untuk menyimpan data kategori orang tua 

Tabel 4.3 Struktur Tabel Mt_Kategori Ortu 

Field Data Type Length Constraint 

KDKATEGORIORTU Integer    Primary Key 

NAMAKATEGORI Varchar 4   

 

4. Tabel Mt_Matpel 

Nama Tabel : Mt_Matpel 

Primary key : KDMATPEL 

Foreign key : KDJURUSAN 

Fungsi  : Untuk menyimpan data mata pelajaran 

Tabel 4.4 Struktur Tabel Mt_Matpel 

Field Data Type Length Constraint 

KDMATPEL Integer  Primary Key 

KDJURUSAN Integer  Foreign Key 

NAMAMATPEL Varchar 50  

KKM Integer   



51 
 

 
 

 

5. Tabel Mt_Jurusan 

Nama Tabel : Mt_Jurusan 

Primary key : KDJURUSAN 

Foreign key : 

Fungsi  : Untuk menyimpan data jurusan 

Tabel 4.5 Struktur Tabel Mt_Jurusan 

Field Data Type Length Constraint 

KDJURUSAN Integer  Primary Key 

NAMAJURUSAN Varchar 20  

 

6. Tabel Mt_Semester 

Nama Tabel : Mt_Semester 

Primary key : KDSEMESTER 

Foreign key : 

Fungsi  : Untuk menyimpan data semester 

Tabel 4.6 Struktur Tabel Mt_Semester 

Field Data Type Length Constraint 

KDSEMESTER Integer  Primary Key 

SEMESTER Varchar 10  

TAHUNAJARAN Varchar 20  

 

7. Tabel Mt_Tahun Ajaran 

Nama Tabel : Mt_Tahun Ajaran 
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Primary key : IDTAHUN 

Foreign key : 

Fungsi  : Untuk menyimpan data tahun ajaran 

Tabel 4.7 Struktur Tabel Mt_Tahun Ajaran 

Field Data Type Length Constraint 

IDTAHUN Integer  Primary Key 

TAHUNAJARAN Varchar 20  

 

8. Tabel Mt_Kelas 

Nama Tabel : Mt_Kelas 

Primary key : KDKELAS 

Foreign key : KDJURUSAN 

Fungsi  : Untuk menyimpan data kelas 

Tabel 4.8 Struktur Tabel Mt_Kelas 

Field Data Type Length Constraint 

KDKELAS Integer  Primary Key 

KDJURUSAN Integer  Foreign Key 

NAMAKELAS Varchar 10  

 

9. Tabel Tx_Pembagian Kelas 

Nama Tabel : Tx_Pembagian Kelas 

Primary key : IDTXSISWA  

Foreign key : IDTAHUN, NISN, KDKELAS 
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Fungsi  : Untuk menyimpan data pembagian kelas siswa per tahun 

     ajaran 

Tabel 4.9 Struktur Tabel Tx_Pembagian Kelas 

Field Data Type Length Constraint 

IDTXSISWA Integer  Primary Key 

IDTAHUN Integer  Foreign Key 

NISN Varchar 20 Foreign Key  

KDKELAS Integer  Foreign Key 

 

10. Tabel Tx_Nilai 

Nama Tabel : Tx_Nilai 

Primary key : KDNILAI  

Foreign key : KDMATPEL, KDSEMESTER, IDTXSISWA 

Fungsi  : Untuk menyimpan data nilai siswa per semester yang telah 

     direkap 

Tabel 4.10 Struktur Tabel Tx_Nilai 

Field Data Type Length Constraint 

KDNILAI Integer    Primary Key 

KDMATPEL Integer    Foreign Key 

KDSEMESTER Integer    Foreign Key 

IDTXSISWA Integer    Foreign Key 

NILAIPENGETAHUAN Integer     

HURUFPENGETAHUAN Varchar 100   

NILAIPRAKTIK Integer     
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Field Data Type Length Constraint 

HURUFPRAKTIK Varchar 100   

SIKAP Varchar 1   

 

11. Tabel Tx_Ketidakhadiran 

Nama Tabel : Tx_Ketidakhadiran 

Primary key : KDKETIDAKHADIRAN 

Foreign key : IDTXSISWA 

Fungsi  : Untuk menyimpan data ketidakhadiran siswa per tahun 

     ajaran 

Tabel 4.11 Struktur Tabel Tx_Ketidakhadiran 

Field Data Type Length Constraint 

KDKETIDAKHADIRAN Integer  Primary Key 

IDTXSISWA Integer  Foreign Key 

TGLTIDAKHADIR Date   

LAMAHARI Integer   

JENISTIDAKHADIR Varchar 30  

ALASAN Integer   

 

12. Tabel Mt_Admin 

Nama Tabel : Mt_Admin 

Primary key : username 

Foreign key :  
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Fungsi  : Untuk menyimpan data username dan password admin 

     sebagai autentikasi ke dalam aplikasi 

Tabel 4.12 Struktur Tabel Mt_Admin 

Field Data Type Length Constraint 

USERNAME Varchar 18 Primary Key 

PASSWORD Varchar 100    

LEVEL Varchar 5  

 

4.6 Desain Interface I/O 

Desain Interface I/O merupakan gambaran desain antarmuka aplikasi yang 

nantinya akan digunakan sebagai panduan atau gambaran dalam 

mengimplementasikan antarmuka aplikasi. Rancangan desain antarmuka aplikasi 

akan dijelaskan pada sub-bab berikut ini. 

 

4.6.1 Desain Interface Form Input 

Desain interface form input merupakan suatu rancangan desain antarmuka yang 

akan digunakan oleh pengguna dalam proses pengolahan data master atau transaksi 

untuk melakukan penyimpanan, mengubah, menghapus, membatalkan, dan 

menampilkan data dan informasi dari sistem. Berikut merupakan bagian desain 

interface dari form input yang meliputi : 

1. Desain Interface Form Menu Utama 

Form menu utama ini merupakan tampilan awal dari sebuah. Pada menu ini 

menampilkan beberapa tampilan yaitu menu administrasi master data, 

akademik dan laporan. Desain interface form menu utama dapat dilihat pada 

Gambar 4.20 berikut ini. 
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Gambar 4.20 Desain Interface Menu Utama 

2. Desain Interface Form Daftar Siswa 

Form daftar siswa ini merupakan tampilan ketika pengguna mengklik 

tombol siswa pada menu utama atau pada menu bar. Pada menu ini 

menampilkan beberapa tampilan yaitu pencarian, tambah, ubah dan hapus 

siswa. Desain interface form daftar siswa dapat dilihat pada Gambar 4.21 

berikut ini. 

 

Gambar 4.21 Desain Interface Form Daftar Siswa 
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3. Desain Interface Form Siswa 

Form siswa ini merupakan tampilan ketika pengguna mengklik tombol 

tambah pada form daftar siswa. Pada menu ini menampilkan input data siswa. 

Desain interface form siswa dapat dilihat pada Gambar 4.22 berikut ini. 

 

Gambar 4.22 Desain Interface Form Siswa 

4. Desain Interface Form Siswa (Data Orang Tua / Wali) 

Form siswa (data orang tua/wali) ini merupakan tampilan ketika pengguna 

mengklik tab menu data orang tua/wali. Pada menu ini menampilkan input data 
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siswa. Desain interface form siswa (data orang tua/wali) dapat dilihat pada 

Gambar 4.23 berikut ini. 

 

 

Gambar 4.23 Desain Interface Form Siswa (Data Orang Tua / Wali) 

5. Desain Interface Form Mata Pelajaran 

Form mata pelajaran ini merupakan tampilan ketika pengguna mengklik 

tombol mata pelajaran pada menu utama atau menu bar. Pada menu ini 
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menampilkan input, ubah dan hapus data mata pelajaran. Desain interface form 

mata pelajaran dapat dilihat pada Gambar 4.24 berikut ini. 

 

Gambar 4.24 Desain Interface Form Mata Pelajaran 

6. Desain Interface Form Semester 

Form semester ini merupakan tampilan ketika pengguna mengklik tombol 

semester pada menu bar. Pada menu ini menampilkan input, ubah dan hapus 

data semester. Desain interface form semester dapat dilihat pada Gambar 4.25 

berikut ini. 

 

Gambar 4.25 Desain Interface Form Semester 
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7. Desain Interface Form Tahun Ajaran 

Form tahun ajaran ini merupakan tampilan ketika pengguna mengklik 

tombol mata tahun ajaran pada menu bar. Pada menu ini menampilkan input, 

ubah dan hapus data tahun ajaran. Desain interface form tahun ajaran dapat 

dilihat pada Gambar 4.26 berikut ini. 

 

Gambar 4.26 Desain Interface Form Tahun Ajaran 

8. Desain Interface Form Jurusan 

Form jurusan ini merupakan tampilan ketika pengguna mengklik tombol 

mata jurusan pada menu bar. Pada menu ini menampilkan input, ubah dan hapus 

data jurusan. Desain interface form jurusan dapat dilihat pada Gambar 4.27 

berikut ini. 
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Gambar 4.27 Desain Interface Form Jurusan 

9. Desain Interface Form Kelas 

Form kelas ini merupakan tampilan ketika pengguna mengklik tombol kelas 

pada menu bar. Pada menu ini menampilkan input, ubah dan hapus data kelas. 

Desain interface form kelas dapat dilihat pada Gambar 4.28 berikut ini. 

 

Gambar 4.28 Desain Interface Form Kelas 
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10. Desain Interface Form Pembagian Kelas 

Form pembagian kelas ini merupakan tampilan ketika pengguna mengklik 

tombol pembagian kelas pada menu utama atau menu bar. Pada menu ini 

menampilkan input, ubah dan hapus data pembagian kelas. Desain interface 

form pembagian kelas dapat dilihat pada Gambar 4.29 berikut ini. 

 

Gambar 4.29 Desain Interface Form Pembagian Kelas 

11. Desain Interface Form Nilai 

Form nilai ini merupakan tampilan ketika pengguna mengklik tombol 

penilaian pada menu utama atau menu bar. Pada menu ini menampilkan input, 

ubah dan hapus data nilai siswa. Desain interface form nilai dapat dilihat pada 

Gambar 4.30 berikut ini. 
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Gambar 4.30 Desain Interface Form Nilai 

12. Desain Interface Form Ketidakhadiran 

Form ketidakhadiran ini merupakan tampilan ketika pengguna mengklik 

tombol ketidakhadiran pada menu utama atau menu bar. Pada menu ini 

menampilkan input, ubah dan hapus data ketidakhadiran. Desain interface form 

ketidakhadiran dapat dilihat pada Gambar 4.31 berikut ini. 

 

Gambar 4.31 Desain Interface Form Ketidakhadiran 
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4.6.2 Desain Interface Form Output 

Desain Interface Form Output digunakan untuk memberikan gambaran 

terhadap desain antarmuka aplikasi yang akan dibangun. Berikut merupakan 

bagian desain interface dari form output. 

1. Desain Interface Form Laporan Akademik 

Form laporan akademik ketidakhadiran ini merupakan tampilan ketika 

pengguna mengklik menu laporan akademik pada menu bar. Pada menu ini 

menampilkan hasil akademik siswa berdasarkan parameter input yang terletak 

di atas form dan tombol cetak untuk mencetak laporan akademik siswa. Desain 

interface form laporan akademik dapat dilihat pada Gambar 4.32 berikut ini. 

 

Gambar 4.32 Desain Interface Form Laporan Akademik 
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4.7 Implementasi Sistem 

Pada sub bab ini akan dijelaskan langkah-langkah dalam pengoperasian 

dan tampilan dari aplikasi akademik pendataan dan entry nilai siswa. 

 

4.7.1 Form Menu Utama 

Pada menu utama memiliki beberapa menu bar  yaitu, administrasi master 

data, akademik dan laporan akademik. Terdapat juga beberapa tombol shortcut 

yang terletak dibawah menu bar yaitu tombol login, siswa, mata pelajaran, 

pembagia kelas, penilaian, ketidakhadiran dan logout. 

 

Gambar 4.33 Form Menu Utama 

 

4.7.2 Form Login 

Pada  form login ini pengguna diharuskan masuk menggunakan username 

dan password yang dimiliki kemudian menekan tombol enter atau mengklik tombol 

login untuk mengakses aplikasi. 
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Gambar 4.34 Form Login 

 

4.7.3 Form Daftar Siswa 

Pada  form daftar siswa ini pengguna dapat melihat daftar siswa dan 

mengelola data siswa seperi tambah, ubah dan hapus. Untuk menambahkan data 

siswa pengguna dapat menekan tombol entry siswa sehingga muncul form siswa. 

Untuk menghapus data siswa pengguna dapat memilih siswa yang akan dihapus 

lalu menekan tombol hapus. Untuk mengubah data siswa pengguna dapat menekan 

dua kali pada data siswa yang ingin diubah sehingga muncul form siswa. 

 

Gambar 4.35 Form Daftar Siswa 
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4.7.4 Form Siswa 

Pada  form siswa ini pengguna dapat mengakses form ini dengan melalui 

form daftar siswa seperti yang telah dijelaskan diatas. Form ini berfungsi sebagai 

input untuk data siswa seperti nisn, no induk, nama lengkap, tempat tanggal lahir, 

dll. Setelah data siswa selesai di entry, pengguna dapat menekan tab menu diatas 

atau tombol selanjutnya untuk mengentry data orang tua. 

 

Gambar 4.36 Form Siswa 

Pada  form siswa terdapat sub form yaitu  form orang tua yang berfungsi 

sebagai input data orang tua. Setelah mengisi semua data pengguna dapat menekan 
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tombol simpan untuk menyimpan data tersebut dan akan ditampilkan pada tabel di 

form daftar siswa. 

 

Gambar 4.37 Form Siswa (Orang Tua/Wali) 

 

4.7.5 Form Mata Pelajaran 

Pada form mata pelajaran ini digunakan oleh admin untuk mengelola data 

mata pelajaran yang berfungsi sebagai master data. Data mata pelajaran memiliki 

beberapa input yaitu nama mata pelajaran, jurusan dan KKM. Pada form ini admin 

dapat menambah, menghapus dan mengubah data mata pelajaran. 
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Gambar 4.38 Form Mata Pelajaran 

 

4.7.6 Form Tahun Ajaran 

Pada form tahun ajaran ini digunakan oleh admin untuk mengelola data 

tahun ajaran yang berfungsi sebagai master data tahun ajaran setiap tahunnya. Data 

tahun ajaran memiliki beberapa input yaitu tahun ajaran. Pada form ini admin dapat 

menambah, menghapus dan mengubah data tahun ajaran. 

 

Gambar 4.39 Form Tahun Ajaran 
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4.7.7 Form Semester 

Pada form semester ini digunakan oleh admin untuk mengelola data 

semester yang berfungsi sebagai master data. Data mata semester memiliki 

beberapa input yaitu tahun ajaran dan semester. Pada form ini admin dapat 

menambah, menghapus dan mengubah data semester. 

 

Gambar 4.40 Form Semester 

 

4.7.8 Form Jurusan 

Pada form jurusan ini digunakan oleh admin untuk mengelola data jurusan 

yang berfungsi sebagai master data. Data jurusan memiliki beberapa input yaitu 

nama mata jurusan. Pada form ini admin dapat menambah, menghapus dan 

mengubah data jurusan. 
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Gambar 4.41 Form Jurusan 

 

4.7.9 Form Kelas 

Pada form kelas ini digunakan oleh admin untuk mengelola data mata kelas 

yang berfungsi sebagai master data. Data kelas memiliki beberapa input yaitu nama 

kelas dan jurusan. Pada form ini admin dapat menambah, menghapus dan 

mengubah data kelas. 

 

Gambar 4.42 Form Kelas 
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4.7.10 Form Pembagian Kelas 

Pada form pembagian kelas ini digunakan oleh admin untuk mengelola data 

pembagian kelas yang telah dibagi oleh Waka Kurikulum setiap tahun ajaran baru. 

Untuk menggunakan form pembagian kelas admin harus memasukan nama kelas 

dan tahun ajaran yang akan diisi, admin dapat memasukkan siswa ke dalam kelas 

jika siswa tersebut belum memiliki kelas. Untuk pengoperasian yang lebih jelas 

form ini telah tersedia panduan penggunaan di pojok kanan form. 

 

Gambar 4.43 Form Pembagian Kelas 

 

4.7.11 Form Penilaian 

Pada form penilaian ini digunakan oleh admin untuk mengelola nilai siswa 

setiap semesternya. Admin dapat mengisi nilai siswa pada tabel nilai yang tersedia 

di form penilaian. Data nilai siswa memiliki beberapa input yaitu nisn, nilai 
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pengetahuan, huruf pengetahuan, nilai praktik, huruf praktik dan sikap. Untuk 

menyimpan nilai dapat menekan tombol simpan dipojok kanan bawah form. 

 

Gambar 4.44 Form Penilaian 

 

4.7.12 Form Ketidakhadiran 

Pada form ketidakhadiran ini digunakan oleh admin untuk mencatat setiap 

ketidakhadiran siswa berdasarkan beberapa kondisi yaitu sakit, izin dan alpha. 

Form ketidakhadiran memiliki beberapa inputan seperti tanggal, nama siswa, no 

induk dan lama hari siswa tidak hadir. Untuk menyimpan dapat menekan tombol 

simpan dipojok kanan bawah form. Untuk menghapus admin dapat memilih data 

ketidakhadiran di tabel yang telah disediakan lalu menakan tombol hapus. 
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Gambar 4.45 Form Ketidakhadiran 

 Pengguna dapat mencetak rekap dari ketidakhadiran siswa per semester 

dengan menekan tombol cetak. 

 

Gambar 4.46 Laporan Ketidakhadiran Siswa 
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4.7.13 Form Laporan Akademik 

Pada form laporan akademik digunakan oleh admin untuk mencetak laporan 

akademik siswa berdasarkan input siswa yang diinginkan. Untuk mencetak admin 

memilih terlebih dahulu siswa, tahun ajaran dan semester yang ingin dicetak, lalu 

admin dapat menekan tombol cetak di pojok kanan bawah form 

 

Gambar 4.47 Form Laporan Akademik 

 Setelah menekan tombol cetak akan muncul hasil laporan akademik dan 

ketidakhadiran siswa. Admin dapat menyimpan ke dalam pdf atau mencetak 

laporan tersebut. 
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Gambar 4.48 Laporan Akademik 
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BAB V 

5  PENUTUP 

Kesimpulan dari rancang bangun aplikasi akademik pendataan dan entry 

nilai siswa ini dapat menghasilkan output berupa laporan hasil akademik siswa yang 

diinginkan. Laporan tersebut berguna untuk membantu pihak Bimbingan Konseling 

mencari data siswa lebih cepat sehingga wali murid tidak perlu menunggu terlalu 

lama jika ada kunjungan ke Bimbingan Konseling. Dengan adanya aplikasi ini 

pihak sekolah dapat lebih memahami proses bisnis yang lebih terstruktur sehingga 

mampu meningkatkan produktivitas seluruh civitas sekolah. 

Saran yang dapat disampaikan dalam penyusunan laporan pembuatan 

aplikasi akademik pendataan dan entry nilai siswa iniadalah agar kedepannya 

laporan dan informasi yang dihasilkan dalam aplikasi ini bertambah sesuai dengan 

kebutuhan penggunanya sehingga dapat membantu lancarnya kegiatan yang ada di 

SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya khusunya bagian Bimbingan 

Konseling. 
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