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ABSTRAK 

 

SMA Muhammadiyah 2 Palang adalah sebagai lembaga pendidikan umum di 

tingkat menengah yang dinaungi Departemen Pendidikan Nasional yang mempunyai 

keunggulan di bidang pemahaman agama islam. Secara fisik citra yang ditampilkan 

adalah bernafaskan Islam, sehingga terkesan berwibawa, sejuk, rapi dan indah. 

Cerminan pokok yang ditampilkan SMA Muhammadiyah 2 Palang adalah islami dan 

terkesan modern, ramah terhadap sesama, santun, serta peduli terhadap lingkungan. 

Permasalahan yang di hadapi SMA Muhammadiyah 2 Palang adalah sistem 

informasi pendaftaran siswa baru yang ada pada SMA Muhammadiyah 2 Palang masih 

menggunakan proses pencatatan. Kekurangan pada sistem tersebut yaitu sering kali 

kehilangan history pendaftaran, proses pendaftaran terkesan lama, dan laporan yang 

dirasa masih kurang detail. Oleh karena itu, sistem yang dibuat merupakan sistem baru 

yang menyelesaikan masalah pendaftaran siswa baru di SMA Muhammadiyah 2 

Palang. 

Dengan adanya sistem ini pada bagian tata usaha SMA Muhammadiyah 2 

Palang, diharapkan dapat mengurangi persentase kesalahan-kesalahan dan kehilangan 

data, serta memperlancar proses pendaftaran siswa baru pada SMA Muhammadiyah 2 

Palang. 

Kata Kunci : Aplikasi Desktop, pendaftaran siswa baru, analisa sistem, desain 

sistem dan implemenstasi sistem. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangatlah tumbuh dengan 

sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi saat ini memberi berbagai 

keuntungan dan kemudahan bagi manusia di abad ini. Berbagai aspek kehidupan 

dan kegiatan memerlukan adanya teknologi informasi untuk menunjang 

kebutuhan mereka masing-masing. Oleh karena itu teknologi informasi 

merupakan elemen yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dengan 

peradaban dunia saat ini. 

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dunia menjadi serba 

mudah dan berkat dukungan teknologi komputer terbukti bahwa mekanisme kerja 

yang panjang dan berlubang menjadi efektif dan efisien. Komputer memegang 

peran penting dalam menunjang kelancaran aktivitas pekerjaan di dalam suatu 

informasi, cara pengaturan data dengan menggunakan Sistem Basis Data yang 

selama ini telah mendukung kinerja banyak instansi, seperti halnya di SMA 

Muhammadiyah 2 Palang ini dimana sistem pendaftaran siswanya masih 

tergolong manual.  

SMA Muhammadiyah 2 Palang adalah salah satu instansi yang bergerak 

di bidang Pendidikan yang ada di Palang, Tuban. SMA Muhammadiyah 2 Palang  

berdiri pada tanggal 24 Juli 1974. Secara geografis SMA Muhammadiyah 2 Palang 

berada di Jl. Raya Gresik, desa Karangagung, Kec. Palang, Kab. Tuban. Dengan 

adanya teknologi informasi tersebut SMA Muhammadiyah 2 Palang ingin 

meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya 
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siswa/siswi yang ingin mendaftar ke jenjang pendidikan sekolah menengah atas 

pada sekolah tersebut. 

Proses Penerimaan siswa baru merupakan salah satu cara untuk 

mendapatkan Siswa yang berpotensi. Proses penerimaan siswa baru pada SMA 

Muhammadiyah 2 Palang masih menggunakan proses manual dimana data – data 

siswa masih disimpan pada rak dokumen, sehingga memungkinkan kehilangan data 

dan bahkan pencarian data Siswa membutuhkan waktu yang lama. Hal ini 

menyebabkan kinerja pihak administrasi dari SMA Muhammadiyah 2 Palang pada 

khususnya, tidak efesien. Kesulitan dalam pengolahan data siswa juga 

menyebabkan pendataan pada masa pendaftaran siswa menjadi lebih sulit dan 

sering juga terjadi kesalahaan pencatatan data siswa.  

Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan suatu  

aplikasi pendaftaran siswa baru yang dapat membantu proses penerimaan siswa, 

membantu pengelolaan data tentang siswa dan menyimpan berkas dokumen atau 

rekap siswa pada SMA Muhammadiyah 2 Palang, sehingga proses penerimaan 

siswa baru dapat lebih efektif dan efisien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada yaitu Bagaimana merancang Bangun Aplikasi Pendaftaran 

Siswa Baru Pada SMA Muhammadiyah 2 Palang Tuban Jawa Timur ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini membahas tentang registrasi siswa 

2. Aplikasi ini membahas tentang pencatatan data siswa 

3. Aplikasi ini membahas seleksi siswa 

4. Aplikasi ini membahas laporan pendaftaran calon siswa baru 

1.4 Tujuan 

Tujuan pada penelitian ini adalah merancang bangun aplikasi pendaftaran 

siswa baru, dimana sistem terdiri dari proses pendaftaran siswa, pencatatan data 

siswa pada SMA muhammadiyah 2 Palang Tuban Jawa timur. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah : 

1. Bagi Peserta Kerja Prakatek 

Kerja praktik merupakan suatu kesempatan untuk mengimplentasikan 

segala ilmu yang telah didapatkan dalam perkuliahan, serta memperkenalkan 

penulis pada dunia kerja. 

2. Bagi SMA Muhammadiyah 2 Palang 

Dapat mengetahui data laporan dengan cepat dan akurat 

3. Bagi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

Dengan adanya penulis yang melaksanakan kerja praktik di SMA 

Muhammadiyah 2 Palang, maka terjalin kerja sama antara pihak Stikom dan tempat 

pelaksanaan kerja praktik. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, batasan masalah yang menjelaskan 

batasan – batasan dari sistem yang dibuat agar tidak menyimpang 

dari ketentuan yang ditetapkan. Tujuan dan manfaat dari kerja 

praktek ini adalah merancang dan membangun sebuah sistem 

informasi, kontribusi yang dapat diberikan dari pembuatan aplikasi, 

kemudian dilanjutkan dengan membuat sistematika penulisan 

laporan kerja praktek. 

 

BAB II GAMBARAN PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang profil SMA Muhammadiyah 2 Palang 

dan struktur organisasi SMA Muhammadiyah 2 Palang. Gambaran 

umum ini digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca tentang 

sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi SMA Muhammadiyah 

2 Palang. 

 

BAB III  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan beberapa teori singkat yang berhubungan 

dengan pelaksanaan kerja praktik. Teori-teori ini dijadikan bahan 

acuan bagi penulis untuk menyelesaikan masalah dan untuk 

meyelesaikan laporan. 
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BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menjelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan selama kerja 

praktek, yaitu menganalisis sistem, mendesain sistem, 

mengimplementasikan sistem, dan melakukan pembahasan terhadap 

implementasi sistem. Mendesain sistem mulai dari Document Flow, 

System Flow, Context Diagram, hierarchical Input Process Output 

(HIPO), Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram 

(ERD), dan Desain Input atau Output. 

 

BAB V PENUTUP 

Saran yang dimaksud adalah saran terhadap kekurangan dari aplikasi 

yang ada kepada pihak lain yang ingin meneruskan topik kerja 

praktek ini. Tujuannya adalah agar pihak lain tersebut dapat 

menyempurnakan sistem informasi ini sehingga bisa menjadi lebih 

baik dan berguna. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah SMA Muhammadiyah 2 Palang 

Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Palang atau yang lebih dikenal 

dengan nama SMAM 2 Palang adalah sebuah sekolah yang didirikan pada tanggal 

24 Juli Tahun 1974 dengan SK pendirian bernomor 236/28/MPK/1974. Sekolah ini 

berada dalam naungan Departemen Pendidikan Nasional dan memiliki izin 

operasional bernomor 420/3780/414.050/2014. 

SMAM 2 Palang berada di tempat yang strategis yaitu di jalan raya Gresik 

Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Lokasinya yang berada 

di tengah desa Karangagung dan juga berdekatan dengan jalan raya menjadikan 

sekolah ini sangat mudah dijangkau dari berbagai arah. 

SMAM 2 Palang merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Tuban yang 

telah menerima sertifikasi untuk cabang Pendidikan yang diajarkannya. Akreditasi 

yang diterima sekolah ini sudah masuk dalam kategori cukup baik. Ini berarti 

lembaga pendidikan ini telah siap menjadi penyelenggara pendidikan bagi setiap 

individu yang telah memasuki masa pendidikan menengah atas. 

SMAM 2 sebagai lembaga pendidikan umum ditingkat menengah yang 

dinaungi oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang mempunyai 

keunggulan di bidang pemahaman agama Islam. Secara fisik citra yang ditampilkan 

adalah bernafaskan Islam, sehingga terkesan berwibawa, sejuk, rapi dan indah. 

Cerminan pokok yang ditampilkan SMA Muhammadiyah 2 Palang  adalah Islami 

dan terkesan modern, ramah terhadap sesama, santun, selalu tersenyum, serta peduli 

terhadap lingkungannya. 
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2.2 Logo SMA Muhammadiyah 2 Palang 

Berikut ini adalah logo  SMA Muhammadiyah 2 Palang dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Logo SMA Muhammadiyah 2 Palang 

2.3 Lokasi SMA Muhammadiyah 2 Palang 

Jl. Raya Gresik Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban 

2.4 Visi SMA Muhammadiyah 2 Palang 

Sebagai salah satu sekolah di Kota Tuban yang senantiasa aktif dalam 

mendidik para siswa menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menghadapi 

tantangan zaman di masa mendatang, sekolah ini menerapkan berbagai kebijakan 

yang selaras dengan modernisasi dan juga nilai kearifan lokal dalam bermasyarakat. 

Dengan Visi “Menjadi sekolah unggul yang memiliki disiplin tinggi dan juga 

berbudaya serta memiliki wawasan keunggulan lokal yang dilandasi iman dan 

takwa”,  
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2.5 Misi SMA Muhammadiyah 2 Palang 

1. Mewujudkan kegiatan pembelajaran dan bimbingan yang efektif 

2. Mewujudkan semangat keunggulan 

3. Mewujudkan budaya disiplin dalam segala aspek pendidikan 

4. Mengintegralisasikan pendidikan dalam segala aspek pendidikan 

5. Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif 

6. Meningkatkan komitmen seluruh tenaga kependidikan terhadap tugas 

pokok dan fungsinya 

7. Mengembangkan potensi daerah dengan mengintegrasikan wawasan 

keunggulan lokal kelautan ke dalam materi pembelajaran 

8. Mewujudkan budaya sekolah disiplin, santun, serta harmoni yang dilandasi 

dengan keimanan 

9. Mewujudkan manajemen partisipatif, transparan dengan melibatkan seluruh 

warga sekolah dalam penentuan kebijakan sekolah 
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2.6 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi 
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2.7 Deskripsi Struktur Organisasi SMA Muhamadiyah 2 Palang 

1. Kepala Sekolah : Guru yang diberi tugas untuk mememimpin suatu sekolah, 

mengola manajemen sekolah, mengola administrasi sekolah yang akan 

digunakan untuk proses belajar mengajar. Dimana terjadi interaksi antara 

guru yang memberikan pelajaran kepada murid. 

2. Kepala Tata Usaha : Mengolah, mengawasi dan memimpin bagian tata 

usaha dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada SMA 

Muhammadiyah 2 Palang. 

3. Bendahara sekolah : Membantu Kepala Sekolah dalam mengeleloh keuagan 

sekolah, serta membantu dalam menyusun rencana angaran pendapatan dan 

belanja sekolah. 

4. Waka Kurikulum : Menentukan, mengevaluasi, dan mengkoordinir mata 

pelajaran yang ada pada setiap progam jurusan yang ada di SMA 

Muhammadiyah 2 Palang. 

5. Waka Kesiswaan : Membantu Kepala Sekolah dalam pelaksanaan belajar 

mengajar dan menerapkan peraturan yang ada di sekolah untuk beberapa 

tahun kedepan. 

6. Waka Pendidikan : Membantu Kepala Sekolah untuk mengkoordinir 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

7. Waka Al-Islam : Mendidik siswa agar membiasakan dalam beribadah, 

sehingga tidak hilang ciri khas dari SMA Mhammadiyah 2 Palang yang 

mempunyai keungulan dalam bidang agama Islam. 

8. Waka Humas : Menentukan, mengevaluasi, dan mengkoordinir hubungan 

di luar lingkungan sekolah. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Pendaftaran Siswa Baru  

Menurut Desi Anwar (2003), pendaftaran adalah suatu proses yang 

dilakukan calon siswa baru untuk mendaftar ke sekolah dengan tujuan untuk 

menjadi salah satu bagian dari sekolah tersebut.  

Penerimaan siswa baru merupakan gerbang awal yang harus dilalui peserta 

didik dan sekolah di dalam penyaringan objek-objek pendidikan. Peristiwa penting 

bagi suatu sekolah, karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan 

kelancaran tugas suatu sekolah. Kesalahan dalam penerimaan siswa baru dapat 

menentukan sukses tidaknya usaha pendidikan di sekolah yang bersangkutan.  

Proses penerimaan siswa baru bukanlah hal yang ringan untuk dilakukan. Sekolah 

harus menyiapkan strategi-strategi yang tepat dalam menjalankannya, supaya dapat 

menarik siswa-siswa yang berkualitas yang mana input sekolah juga bisa lebih baik 

sehingga proses belajar bisa maksimal dan kualitas sekolah meningkat. 

 Menurut DEPDIKBUD pengertian pendaftaran adalah sebagai berikut 

“Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar yaitu pencatatan nama, 

alamat dan sebagainya dalam daftar”. Jadi, pendaftaran adalah proses pencatatan 

identitas pendaftar ke dalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam 

proses pendaftaran. 

 



12 

 

 

 

3.2 Sistem Informasi 

Menurut Tata Sutabri (2012), 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 laporan-laporan 

yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. 

Sistem informasi terdiri dari komponen–komponen yang disebut dengan 

istilah blok bangunan (Building block), yang terdiri dari blok masukan, blok model, 

blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Sebagai suatu 

sistem, keenam blok tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain membentuk 

satu kesatuan untuk mencapai sasaran. Keenam blok tersebut yaitu : 

a. Blok masukan (Input block) 

Input yang mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input  

tersebut merupakan metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen–dokumen dasar. 

b. Blok model (Model block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang 

akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara 

yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

c. Blok keluaran (Output block) 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi 

yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen 

serta semua pemakai sistem. 



13 

 

 

 

d. Blok teknologi (Technology block) 

Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi 

digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses 

data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian sistem 

secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu teknisi 

(Brainware), perangkat lunak (Software), perangkat keras (Hardware). 

e. Blok basis data (Database block) 

Basis data (Database) merupakan kumpulan data yang saling berkaitan 

dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer 

dan perangkat lunak digunakan untuk memanipulasinya. 

f. Blok kendali (Control block) 

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, 

kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam sistem, ketidak 

efisienan, sabotase, dan lain sebagainya. Sehingga beberapa pengendalian perlu 

dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak 

sistem dapat dicegah ataupun dapat langsung segera diperbaiki jika seandainya hal-

hal yang disebutkan di atas terjadi.  

3.3 Flowchart 

Menurut Indrajani (2011), flowchart merupakan gambaran secara grafik 

dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Flowchart adalah adalah 

suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses 

secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses 
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lainnya dalam suatu program. Bagan alur sistem digambarkan dengan 

menggunakan simbol-simbol yang tampak pada tabel  3.1. 

Tabel 3.1 Simbol dan Keterangan Flowchart 

Simbol Nama Fungsi 

 

 

 

 

Terminator 

Yaitu simbol untuk 

memulai (start) atau 

mengakhiri (stop) suatu 

kegiatan. 

 

 

 

 

Input / output data 

Simbol yang menyatakan 

proses input dan output 

tampa tergantung dengan 

jenis peralatan. 

 

 

 

 

Proses 

Simbol yang 

menunjukan pengolahan 

yang dilakukan oleh 

komputer. 

 

 

 

 

Decision 

Pemilihan proses 

berdasarkan kondisi 

yang ada. 

 

 

 

 

 

On page connector 

Yaitu simbol keluar-

masuk atau 

penyambungan proses 

dalam lembar atau 

halaman yang sama. 

 

 

 

 

 

Off page connector 

Yaitu simbol keluar-

masuk atau 

penyambungan proses 

dalam lembar atau 

halaman yang berbeda. 

 

 

 

 

Punch card 

Simbol yang menyatakan 

bahwa input berasal dari 

kartu atau output ditulis 

dikartu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predefine proses 

Simbol untuk suatu 

bagian atau procedure. 
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Simbol Nama Fungsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flow direction 

Simbol yang digunakan 

untuk menyambungkan 

antara simbol satu 

dengan simbol yang lain. 

 

 

 

 

 

 

Dokumen 

Simbol yang menyatakan 

input dokumen dalam 

bentuk kertas. 

 

 

 

 

 

Magnetik tape unit  

Simbol yang menyatakan 

input berasal dari pita 

magnetik atau output 

disimpan ke pita 

magnetik. 

 

 

 

 

Manual input 

Simbol untuk 

memasukan data secara 

manual on-line 

keyboard. 

 

 

 

 

Manual opration 

Simbol yang 

menyatakan kegiatan 

tidak dilakukan oleh 

komputer. 

 

Flowchart terbagi atas lima jenis, yaitu flowchart Sistem (System 

Flowchart), flowchart Dokumen (Document Flowchart), flowchart Skematik 

(Schematic Flowchart), flowchart Program (Program Flowchart), dan flowchart 

Proses (Process Flowchart) 

a. Flowchart Sistem 

Flowchart Sistem merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa 

yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan 

dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini 
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merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi 

yang membentuk suatu sistem. 

Flowchart sistem terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses 

yang mentransformasikan data itu. Data dan proses dalam flowchart sistem dapat 

digambarkan secara online (dihubungkan langsung dengan komputer) atau offline 

(tidak dihubungkan langsung dengan komputer, misalnya mesin ketik, cash register 

atau kalkulator). 

b. Flowchart Dokumen 

Bagan alir dokumen (document flowchart) atau disebut juga bagan alir 

formulir (form flowchart) atau paperwork flowchart merupakan bagan alir yang 

menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. 

Bagan alir dokumen ini menggunakan simbol-simbol yang sama dengan yang 

digunakan di dalam bagan alir sistem. 

c. Flowchart Skematik  

Bagan alir skematik (schematic flowchart) merupakan bagan alir yang 

mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam 

sistem. Perbedaannya adalah, bagan alir skematik selain menggunakan simbol-

simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan 

peralatan lainnya yang digunakan. Maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah 

untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-

simbol bagan alir. Penggunaan gambar-gambar ini memudahkan untuk dipahami, 

tetapi sulit dan lama menggambarnya. 
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d. Flowchart Program  

Bagan alir program (program flowchart) merupakan bagan yang 

menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program 

dibuat dari verifikasi bagan alir sistem. 

Bagan alir program dapat terdiri dari dua macam, yaitu bagan alir logika 

program (program logic flowchart) dan bagan alir program komputer terinci 

(detailed computer program flowchart). Bagan alir logika program digunakan 

untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. 

Bagan alir logika program ini dipersiapkan oleh analis sistem. 

e. Flowchart Proses 

Flowchart Proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial 

yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu 

prosedur atau sistem. Bagan alir proses menggunakan lima buah simbol tersendiri 

seperti terlihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Simbol dan Keterangan Flowchart 

Simbol  Keterangan  

 

 

 

 

Menunjukkan suatu oprasi (operation) 

 

 

Menunjukkan suatu pemindahan 

(movement) 

 

 

 

 

 

 

 

Menunjukkan suatu simpanan (storage) 
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Simbol  Keterangan  

 

 

 

 

Menunjukkan suatu inspeksi (inspection) 

 

 

 

 

Menunjukkan suatu penundaan (delay) 

 

Flowchart Proses digunakan oleh perekayasa industrial dalam 

mempelajari dan mengembangkan proses-proses manufacturing. Dalam analisis 

sistem, flowchart ini digunakan secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan 

atau form. 

3.4 Database 

Menurut C.J. Date (2012), database merupakan koleksi data operasional 

yang sengaja di simpan dan juga dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. 

Terdapat 3 jenis data yang disimpan dalam database yaitu data input, output dan 

operasional. 

a. Relational database 

Dari tahun 2009, relational database merupakan standar komputasi bisnis 

dan merupakan database yang paling umum digunakan pada saat ini. Manfaat 

database ini yaitu untuk menghindari adanya data rangkap atau double, dapat 

tersusun dengan suatu format yang standar dari sebuah data, bisa mengamankan 

data, bisa menentukan kualitas dari sebuah informasi, juga bisa mengatasi masalah 

data yang sulit diakses. 
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b. Analytical database 

 Analytical database merupakan database yang digunakan untuk 

menyimpan informasi dan data yang diambil dari operasional dan eksternal 

database. Database ini terdiri dari data dan informasi yang diringkas dan paling 

banyak digunakan oleh suatu organisasi manajemen maupun End-user lainnya. 

c. External database 

External database yaitu tipe database yang menyediakan akses ke 

eksternal, data milik pribadi online tersedia untuk biaya pada pengguna akhir 

ataupun organisasi dari layanan komersial. Operational database adalah database 

yang menyimpan data secara rinci yang dibutuhkan untuk mendukung operasi dari 

seluruh organisasi. Biasa juga disebut dengan SADB (subject-area database), 

transaksi, dan produksi database. Contohnya: database inventaris, database 

pribadi, database pelanggan, dan akuntansi database. 

d. Distributed database 

Distributed database yaitu kelompok kerja lokal database dan departemen 

di kantor-kantor dan lokasi kerja yang lainnya. Dalam database ini terdapat dua 

segmen yaitu user database dan operasional yang datanya digunakan dan 

dihasilkan hanya pada pengguna situs tersebut. 

e. Data warehouse 

Data warehouse merupakan sebuah data warehouse yang menyimpan data 

dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Data warehouse merupakan sumber 

utama data yang telah terintegrasi sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh 

para pengguna seluruh organisasi yang profesional. Perkembangan yang terjadi 



20 

 

 

 

akhir ini dari data warehouse yaitu digunakan sebagai Shared nothing architecture 

untuk mendukung dan memfasilitasi ekstrem scalling. 

f. End-user database 

End-user database yaitu database yang terdiri dari file-file data yang 

dikembangkan dari end-user dalam workstation. Contohnya berbagai koleksi 

dokumen dalam word processing, spreadsheet maupun download file. 

End user database biasanya tidak pernah melihat perangkat lunak atau file-

filenya, dan mungkin tidak menyadari bagaimana sistem bekerja. Karena dia 

menggunakan perangkat lunak aplikasi yang berinteraksi dengan database, 

bagaimanapun, programmer sistem harus membangun pengaturan agar sesuai 

dengan kebutuhannya. Programmer membahas tujuan sistem dengan pengguna dan 

menerjemahkannya ke dalam konfigurasi yang berfungsi. 

g. Real time database 

 Real time sistem basis data yang menggunakan pemrosesan real-

time untuk menangani beban kerja yang statusnya terus berubah. Ini berbeda dari 

basis data tradisional yang berisi data persisten, sebagian besar tidak terpengaruh 

oleh waktu. Misalnya, pasar saham berubah sangat cepat dan dinamis. Grafik dari 

pasar yang berbeda tampaknya sangat tidak stabil dan belum database harus 

melacak nilai saat ini untuk semua pasar bursa efek New York. Pemrosesan real-

time berarti transaksi diproses cukup cepat sehingga hasilnya akan kembali dan 

segera ditindak-lanjuti. Database real-time berguna untuk akuntansi, perbankan, 

hukum, catatan medis, multi-media, kontrol proses, sistem reservasi, dan analisis 

data ilmiah. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_computing&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhiTjwsilBrOPSeRrmpQpy0oZA4utA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_computing&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhiTjwsilBrOPSeRrmpQpy0oZA4utA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhjDHW_9CHd9XoezTs-KGisbtT-t-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_record&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhjG5Dc1gwH8I2gizbz5dx1pcLB7rw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhjU1r0Gq3oinXboQwCYwUCsgm0eqA
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h. Document oriented database 

Document oriented database merupakan salah satu program komputer 

yang dirangkai untuk sebuah aplikasi yang berorientasi pada dokumen. Sistem ini 

dapat diterapkan sebagai lapisan di atas database relasional ataupun objek 

database. 

Database berorientasi dokumen secara inheren adalah subkelas dari 

penyimpanan nilai kunci, konsep database NoSQL lainnya. Perbedaannya terletak 

pada cara pemrosesan data, di toko nilai kunci, data dianggap inheren buram ke 

database, sedangkan sistem berorientasi dokumen bergantung pada struktur 

internal dalam dokumen untuk mengekstrak metadata yang menggunakan mesin 

database untuk optimasi lebih lanjut. Meskipun perbedaannya sering diperdebatkan 

karena alat-alat dalam sistem, secara konseptual, toko dokumen dirancang untuk 

menawarkan pengalaman yang lebih kaya dengan teknik pemrograman modern. 

i. In memory database 

 In memory database yaitu adalah sistem manajemen basis data yang 

terutama bergantung pada memori utama untuk penyimpanan data komputer . Hal 

ini kontras dengan sistem manajemen basis data yang menggunakan 

mekanisme penyimpanan disk. Database dalam memori lebih cepat dari pada 

database yang dioptimalkan untuk disk karena akses disk lebih lambat dari pada 

akses memori, algoritma optimasi internal lebih sederhana dan mengeksekusi 

instruksi CPU lebih sedikit. Mengakses data dalam memori menghilangkan waktu 

mencari ketika mempertanyakan data, yang menyediakan kinerja yang lebih cepat 

dan lebih dapat diprediksi dari pada disk. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Key-value_database&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhhr1F68WvnZW7ZpO4kGYyHyBZn_rw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhjc2J6LbgbLNx2jCW9j2fZ6aw1wqg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Database_management_system&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhgkbhuiS9bkWj7eDlfrbri8T1Gwcg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Main_memory&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhiTZMw1hjuRQEyHeooSPRRBl7LY5Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_data_storage&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhh6NBArNHOnpX1v33HooHfN5vI0gw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_storage&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhivhJrAjCqDYg4F30yTGCMS2Adu4Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Seek_time&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhjcfoOMx29y9ztqiSQK0NbmvQVzeQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Seek_time&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhjcfoOMx29y9ztqiSQK0NbmvQVzeQ


22 

 

 

 

j. Navigational database 

Jenis basis data di mana catatan atau objek ditemukan terutama dengan 

mengikuti referensi dari objek lain. Istilah ini dipopulerkan oleh judul Makalah 

Turing Award Charles Bachman tahun 1973, The Programmer sebagai Navigator. 

Makalah ini menekankan fakta bahwa sistem basis data berbasis disk yang baru 

memungkinkan programmer untuk memilih rute navigasi yang sewenang-wenang 

mengikuti hubungan dari catatan ke catatan, membandingkannya dengan kendala 

sistem pita magnetik dan kartu berlubang sebelumnya di mana akses data sangat 

ketat. 

Salah satu database navigasi paling awal adalah Integrated Data 

Store (IDS), yang dikembangkan oleh Bachman untuk General Electric pada tahun 

1960-an. IDS menjadi dasar untuk model database CODASYL pada tahun 1969. 

Dalam navigasional database ini, queries menjumpai benda bagi yang 

mengikuti referensi dari objek tertentu. 

k. Hypermedia database on the web 

Hypermedia database on the web adalah sekumpulan halaman multimedia 

yang saling berkaitan dalam sebuah situs web, yang terdiri dari home page, dan 

hyperlink dari multimedia seperti gambar, teks, grafik audio dan lain 

sebagainya.  Beberapa perangkat lunak basis data , seperti Visual FoxPro dan 

Pengembang FileMaker , dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi 

hypermedia yang berdiri sendiri, dengan penekanan pada manajemen konten 

pendidikan dan bisnis. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Database&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhismAiat0ktPfilXW7esYF5JvYlyg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Record_(computer_science)&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhhpNouOj5NEUZ5og6sOO3w7afdZcg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Object_(computer_science)&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhiSbtz809vHYMs-EHdhrg3SBKghWw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_Award&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhiXZVfC2RDUjQKo4MInKGUUrT1nnQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bachman&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhjNYx-7gVjEgWn5IESU5lmDs_erbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Data_Store&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhhyaV8B9NrYhZzcJ8xVgYLNxwyE-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Data_Store&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhhyaV8B9NrYhZzcJ8xVgYLNxwyE-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhgTsCaMhFgV0NsF63Y9NnwvIm4keA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/CODASYL&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700195,15700201,15700205,15700208&usg=ALkJrhi3EquTD__J0Plch51PKo0_4DDr6A
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3.5 Desain Sistem 

Menurut John Burch dan Garry Grudnitski (1986) Sistem Informasi 

Pendekatan Terstruktur adalah "Desain sistem dapat didefinisikan sebagai 

penggambaran dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang 

terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi”. Dari definisi di atas, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa desain sistem adalah tahapan berupa 

penggambaran, perencanaan dan pembuatan dengan menyatukan beberapa elemen 

terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh untuk memperjelas bentuk sebuah 

sistem. 

Menurut Yavri D. Mahyuzir (1989), dalam bukunya Pengolahan Data 

menyebutkan beberapa langkah yang perlu dilakukan pada proses desain sistem 

adalah : 

1. Menganalisa masalah dari pemakai (user), sasarannya adalah mendapatkan 

pengertian yang mendalam tentang kebutuhan-kebutuhan pemakai. 

2. Studi kelayakan, membandingkan alternatif-alternatif pemecahan masalah untuk 

menentukan jalan keluar yang paling tepat.  

3. Rancang sistem, membuat usulan pemecahan masalah secara logika. 

4. Detail desain, melakukan desain sistem pemecahan masalah secara terperinci. 

5. Penerapannya yaitu memindahkan logika program yang telah dibuat dalam 

bahasa yang dipilih, menguji program, menguji data dan outputnya. 

6. Pemeliharaan dan evaluasi terhadap sistem yang telah diterapkan. 
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3.6 Analisis Sistem 

Menganalisis sistem merupakan tahapan dalam menganalisis kebutuhan- 

kebutuhan sistem. Menurut Kendall & Kendall (2003), perangkat atau teknik untuk 

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 data atau constrain-nya.  

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 (Kendall & Kendall, 2003). Dengan menggunakan kuesioner, dapat 

mengukur apa yang ditemukan dalam wawancara dan untuk menentukan seberapa 

luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara.  

3.7 Pengolahan Data 

Menurut Drs. John J Longkutoy (1983) Pengolahan data adalah segala 

macam pengolahan terhadap data atau kombinasi–kombinasi dari bermacam-

macam pengolahan terhadap data itu berguna sesuai hasil yang diinginkan, 

sehingga dapat segera dipakai. Istilah popular terhadap hasil pengolahan data ini 

adalah informasi.  

Dalam pengolahan data, karena soal waktu selalu merupakan suatu faktor 

yang esensial, maka harus digunakan alat–alat untuk mempercepat jalannya 
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pengolahan ini, yang tentunya memerlukan suatu prosedur pengolahan beserta staf 

yang mampu melaksanakan seluruh faset dalam rangka pengolahan data, mulai dari 

perekaman data, pengumpulan data, pemasukan data, perhitungan–perhitungan, 

sampai kepada pembuatan laporan atau informasi yang diinginkan. 

3.8 Aplikasi 

Menurut Hengky W. Pramana (2012), pengertian aplikasi adalah satu unit 

perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai 

aktivitas ataupun pekerjaan, seperti aktivitas perniagaan, periklanan, pelayanan 

masyarakat, game, dan berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan oleh manusia. 

Sebelum aplikasi pertama di dunia ditemukan, ada sejarah yang sangat 

panjang dalam proses ditemukannya aplikasi. Jauh sebelum aplikasi yang ada pada 

komputer dapat berjalan secanggih saat ini, semua perangkat lunak (software) 

selalu mengandalkan aljabar Boolean. Aljabar ini menggunakan kode binary digit 

(bit) yang terdiri dari du angka yaitu 1 (benar/on) dan 0 (salah/off). Rumitnya 

(terlalu panjang) penggunaan kode binary digit ini membuat orang-orang pada saat 

itu mulai membuat kelompok-kelompok bit yang terdiri dari nible (4 bit), byte (8 

bit), word ( 2 byte), dan doubel word (32 bit). 

Hadirnya kelompok-kelompok bit ini terbilang cukup membantu dalam 

berbagai kegiatan yang dilakukan di perangkat lunak komputer. Dengan berbagai 

kelompok bit yang ada pada saat itu, orang-orang mulai merakit kode-kode tersebut 

menjadi berbagai struktur instruksi seperti transfer, operasi logika, dan 

penyimpanan, hingga pada akhirnya terbentuklah kode-kode baru yang kita kenal 

dengan nama assembler. Kode-kode assembler ini lah yang nantinya menjadi cikal-
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bakal dibuatnya berbagai macam aplikasi yang saat ini dapat mempermudah 

berbagai kegiatan manusia. 

3.9 Aplikasi Desktop 

Menurut Konixbam (2009) Desktop Based Application adalah suatu 

aplikasi yang dapat berjalan sendiri atau independen tanpa menggunakan browser 

atau koneksi Internet di suatu komputer otonom dengan operating system atau 

platform tertentu. Aplikasi Desktop difokuskan kepada aplikasi yang lebih 

independen. Tentu Tujuannya adalah untuk mempermudahkan para pengguna 

aplikasi desktop dalam hal memodifikasi pengaturan aplikasi sehingga efektifitas, 

efesinsi waktu, dana, dan tenaga dapat lebih ditekankan semaksimal mungkin. 

Secara garis besar pada pemrograman terutama pada aplikasi yang 

berbasis desktop dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pemrograman 

konvensional dan pemrograman visual. 

a. Pemrograman konvensional 

Merupakan metode mendesain suatu aplikasi, pemrograman dituntut untuk 

bisa menerapkan baris demi baris code program agar bisa menghasilkan sebuah 

bentuk tampilan aplikasi yang dibuat dan akan memakan waktu lama. 

b. Pemrograman visual 

Merupakan metode pembuatan program dimana seorang programmer 

membuat koneksi antar objek-objek dengan cara menggambar, menunjuk, dan 

mengkilik pada diagram dan ikon dengan berinteraksi denga diagram jalur. 
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 

2 Palang, permasalahan yang terjadi adalah proses yang berkaitan dengan data 

registrasi siswa yang dilakukan oleh SMA Muhammadiyah 2 Palang. Dalam 

melakukan registrasi sering terjadi kekeliruan dalam pembuatan laporan registrasi 

siswa dan adanya kesulitan pada waktu melakukan pengarsipan terhadap kertas 

registrasi siswa. 

Untuk mengatasi masalah yang ada di atas maka diperlukan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Menganalisis Sistem 

2. Mendesain Sistem 

3. Mengimplementasikan Sistem 

4. Melakukan Pembahasan terhadap Implementasi Sistem. 

4.1 Menganalisis Sistem 

Menganalisis sistem adalah langkah awal untuk membuat suatu sistem 

baru. Dalam langkah ini harus dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada 

di SMA Muhammadiyah 2 Palang khususnya mengenai penanganan terhadap 

registrasi siswa. Untuk dapat membuat sistem yang baru, terlebih dahulu harus 

mengetahui alur transaksi yang masih digunakan sampai saat ini. Maka dibuatlah 

document flow yang berfungsi untuk mengetahui secara detail alur transaksi 

tersebut. 

Sebelum melakukan registrasi siswa baru, calon siswa harus mengisi 

terlebih dahulu formulir pendaftaran, setelah selesai mengisi, formulir tersebut 
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diberikan kepada pihak administrasi dari SMA Muhammadiyah 2 Palang untuk 

dilakukan pengecekan kembali apakah formulir tersebut diisi secara lengkap dan 

tidak ada keterlambatan waktu mendaftar, jika sudah selesai dilakukan pengecekan 

maka pihak administrasi tersebut akan memberikan berkas pendaftaran kepada 

calon siswa. 

4.2 Desain Sistem 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dibuatlah sistem yang 

baru. Sistem yang baru tersebut dapat digambarkan pada document  flow dan system 

flow seperti berikut ini: 

4.2.1 Document Flow 

Document flow digunakan untuk menelusuri alur dari data yang ditulis 

melalui sistem. Sebelum membuat suatu sistem , maka dibutuhkan alur form dan 

laporan sistem dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Langkah selanjutnya 

untuk membuat sistem tersebut adalah membuat document flow-nya terlebih 

dahulu. Berikut ini adalah document flow yang direkomendasikan guna 

menunjang kinerja pada bagian penerimaan siswa baru pada SMA 

Muhammadiyah 2 Palang. 

a. Document Flow Pendaftaran siswa 

 

Document Flow pendaftaran siswa, siswa terlebih dahulu mengisi form 

pendaftaran, setelah terisi form pendaftaran diserahkan kepada petugas untuk 

dibuatkan bukti pendaftaran. Gambar atau proses pendaftaran siswa dapat dilihat 

pada gambar 4.1. 
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Calon siswa Petugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.1 Document Flow Pendaftaran Siswa 
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b. Document Flow Laporan Data siswa 

Document flow untuk laporan data siswa dilakukan oleh petugas untuk 

menyimpan data siswa yang telah mendaftar dan menyerahkan data diri tersebut 

kepada kepala sekolah. Gambar atau proses pencatatan data siswa dapat dilihat pada 

gambar 4.2. 

Admin Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Document Flow Laporan Data Siswa 
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4.2.2 System Flow 

System flow digunakan untuk melihat rancangan sistem dibuat. Setelah 

menggambarkan document flow yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Palang, maka 

langkah berikutnya adalah mengajukan atau merancang sistem baru untuk 

menunjang atau mempercepat dan agar tidak kehilangan data. Langkah pertama 

untuk membuat sistem tersebut adalah membuat system flow-nya terlebih dahulu. 

Berikut ini adalah system flow yang direkomendasikan guna menunjang kinerja 

pada bagian administrasi pada SMA Muhammadiyah 2 Palang. 

 

a. System Flow Pendaftaran Siswa 

 

System flow pendaftaran siswa, siswa terlebih dahulu mengisi form 

pendaftaran memalui desktop, setelah mengisi data, petugas melakukan pengecekan 

data siswa, jika sesuai maka petugas mencetak bukti pendaftaran kemudian 

diberikan kepada calon siswa. System flow Pendaftaran Siswa dapat dilihat pada 

gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Sysflow Pendaftaran Siswa Baru 

 

b. System Flow Laporan Data siswa 

System flow laporan data siswa, petugas menginputkan data siswa yang 

telah mendaftar, setelah itu petugas mengumpulkan data siswa yang diambil dari 

database daftar, kemudian dokumen data peserta tersebut diberikan kepada kepala 

sekolah. System Flow laporan Data siswa dapat dilihat pada gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Sysflow Laporan Data Siswa 

 

4.2.3 Data Flow Diagram 

 

Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk menggambarkan aliran data 

dan proses yang terjadi dalam sebuah sistem serta entitas–entitas apa saja yang 

terlibat. 

a. Context Diagram 

Context Diagram dibawah ini menjelaskan tentang alur sistem yang telah 

terkomputerisasi. Terdapat external entity dan aliran datanya masing-masing yang 

saling terkait. Context Diagram dapat dilihat pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Context Diagram Penerimaan Siswa Baru 

 

b. Data Flow Diagram Pendaftaran 

DFD merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengembangan 

aplikasi yang bersifat terstruktur untuk menggambarkan aliran data yang digunakan 

dalam aplikasi. Diagram ini menggambarkan interaksi antara entity dan aliran data 

yang terdapat pada aplikasi. Berikut adalah DFD yang digunakan untuk 

menggambarkan aliran data aplikasi pendaftaran siswa baru pada SMA 

Muhammadiyah 2 Palang. 
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Gambar 4.6 DFD Level 0 

Dalam DFD level 0 terdapat 2 external entity, yaitu pendaftaran siswa dan 

laporan. Sub proses yang terjadi yaitu mengolah data calon siswa dan membuat 

laporan pendaftaran siswa. 
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Gambar 4..7 DFD Level 1 

DFD Level 1 Pendafaran siswa baru terdapat 3 sub proses, yaitu input data 

siswa, update data calon siswa dan hapus data calon siswa. Sub proses ini memiliki 

fungsi inti yaitu pendataan dan menyimpan data siswa baru yang digunakan di 

aplikasi. 

4.2.4 Merancang Basis Data  

Pada tahap merancang skema database digunakan beberapa cara yaitu 

membuat entity relationship diagram (ERD) dan menyusun struktur tabel. Entity 

Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan tabel-tabel yang 

ada dalam sebuah sistem berikut relasi antar tabelnya. 
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a. Conceptual Data Diagram 

Conceptual data model (CDM) dari rancang bangun aplikasi pendaftaran 

siswa baru terdapat 7 tabel. Masing – masing tabel mempunyai relasi ke table yang 

lain seperti pada gambar 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Conceptual Data Diagram 

 

b. Physical Data Model 

Physical Data Model (PDM) adalah struktur tabel atau struktur database 

yang saling terintegrasi dan saling berhubungan. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 

4.9. 
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Gambar 4.9 Physical Data Model 

 

4.2.5 Struktur Tabel 

Struktur tabel digunakan untuk menggambarkan secara detail tentang tabel 

yang terdapat dalam sebuah sistem. 

a. Tabel Siswa 

Tabel siswa adalah media penyimpanan data siswa pada SMA 

Muhammadiyah 2 Palang. Berikut ini struktur tabel pada siswa : 

Nama tabel  : siswa 

Primary key  : ID_siswa 

Foreign key  : - 

Fungsi   : Menyimpan data siswa 



39 

 

 

 

Tabel 4.1 Siswa 

NO. Nama_Field Type_Data Keterangan 

1 ID_Siswa Varchar(14) Primary Key 

2 NISN_Siswa Varchar(35)  

3 NIK_Siswa Varchar(50)  
4 Nama_Siswa Varchar(100)  

5 Jenis_Kelamin_Siswa Bit  

6 Tempat_Lahir_Siswa Varchar(50)  

7 Tgl_Lahir_Siswa Datetime  

8 Agama_Siswa Varchar(35)  

9 Anak_Ke_Siswa Int  
10 Jumlah_saudara_siswa Int  

11 Status_siswa Varchar(30)  

12 Foto_siswa Image  

 

b. Tabel Ujian Nasional (UN) 

Tabel ujian nasional (UN) adalah media penyimpanan dan menambahkan 

data UN pada SMA Muhammadiyah 2 Palang, Berikut struktur tabel pada UN : 

Nama tabel  : Ujian Nasional (UN) 

Primary key  : ID_UN 

Foreign key  : ID_ siswa 

Fungsi   : menyimpan dan menambah data UN 

Tabel 4.2 Ujian Nasional (UN) 

NO. Nama_Field Type_Data Keterangan 

1 ID_UN Varchar(14) Primary Key 

2 ID_Siswa Varchar(14) Foreign Key 

3 Materi_UN Varchar(100)  

4 Nilai_UN Int  

 

c. Tabel Sekolah 

Tabel sekolah adalah media penyimpanan dan menambahkan data yang 

berfungsi untuk menyimpan data pada SMA Muhammadiyah 2 Palang, Berikut 

struktur tabel pada sekolah : 
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Nama tabel  : Sekolah 

Primary key  : ID_Sekolah 

Foreign key  : - 

Fungsi   : Menyimpan dan menambah data Sekolah 

Tabel 4.3 Sekolah 

NO. Nama_Field Type_Data Keterangan 

1 ID_Sekolah Varchar(14) Primary Key 

2 Nama_Sekolah Varchar(100)  

3 Alamat_Sekolah Varchar(100)  

 

d. Tabel Ortu 

Tabel ortu adalah media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan 

data Ortu pada SMA Muhammadiyah 2 Palang, Berikut struktur tabel pada Ortu : 

Nama tabel  : Ortu 

Primary key  : ID_Ortu 

Foreign key  : - 

Fungsi   : Menyimpan data Ortu 

Tabel 4.4 Ortu 

NO. Nama_Field Type_Data Keterangan 

1   ID_Ortu Varchar(14) Primary Key 

2   Nama_Ortu Varchar(100)  

3   Agama_Ortu Varchar(100)  

4   Telp_Ortu Varchar (12)  

5   Pendidikan Ortu Varchar (50)  

6   Pekerjaan Ortu Varchar (75)  

7   Penghasilan Ortu Int  

 

e. Tabel Wali 

Tabel wali adalah media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan 

data wali pada SMA Muhammadiyah 2 Palang, Berikut struktur tabel pada wali : 
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Nama tabel  : Wali 

Primary key  : ID_Wali 

Foreign key  : - 

Fungsi   : Menyimpan data Wali  

Tabel 4.5 Wali 

NO. Nama_Field Type_Data Keterangan 

1 ID_Wali Varchar(14) Primary Key 

2 Nama_Wali Varchar(50)  

3 Agama_Wali Varchar(35)  

4 Alamat_Wali Varchar(200)  

5 Telp_Wali Varchar(12)  

 

f. Tabel Daftar 

Tabel daftar adalah media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan 

data daftar pada SMA Muhammadiyah 2 Palang, Berikut struktur tabel pada Daftar  

Nama tabel  : Daftar 

Primary key  : ID_Daftar 

Foreign key  : - 

Fungsi   : Menyimpan data Daftar 

Tabel 4.6 Daftar 

NO. Nama_Field Type_Data Keterangan 

1 ID_Daftar Varchar(14) Primary Key 

2 Tgl_Daftar Datetime  
3 Total_Nilai_Daftar Int  

 

4.2.6   Desain Input Output 

Desain input output merupakan langkah pertama untuk membuat sebuah 

aplikasi sistem informasi. Dalam tahap ini user akan diberikan gambaran tentang 

bagaimana sistem ini nantinya dibuat. 
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a. Form User Login 

Form user login digunakan untuk masuk ke menu utama. User harus 

mengisi username dan password yang terdapat di Form user login. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 User Login 

 

Form login digunakan oleh admin untuk bisa memiliki otorisasi masuk ke 

dalam program penerimaan siswa baru. Disini bagian admin harus memasukkan 

username dan password jika ingin bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Form login 

digambarkan pada gambar 4.10. Jika login gagal ada peringatan dan bisa dilihat 

pada gambar 4.11 lalu jika login berhasil maka pengguna akan mendapat peringatan 

login berhasil, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.12. 
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Gambar 4.11 Login Gagal 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Login Sukses 

 

b. Desain Halaman Utama 

Halaman utama merupakan tampilan awal pada saat aplikasi dijalankan. 

Terdapat beberapa fasilitas yaitu user login, pendaftaran siswa, seleksi, laporan, dan 

logout. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Halaman Utama 

Halaman utama berisi menu bar untuk memilih form yang akan dibuka. 

Pada awal aplikasi berjalan, semua menu bar akan enable karena login sebagai 

admin. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada gambar 4.13. Jika admin ingin keluar 

dari program tersebut bisa langsung menekan tombol keluar lalu akan keluar 

pertanyaan “apakah anda yakin ingin keluar?”, untuk lebih jelasnya ditunjukkan 

pada gambar 4.14. Jika ditekan “Ya” akan keluar peringatan “Selamat 

Meninggalkan Aplikasi Sekolah”, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada gambar 

4.15. 
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Gambar 4.14 Peringatan Keluar Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Peringatan Jika Sudah Keluar Aplikasi      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

c. Halaman Pendaftaran 

Halaman pendaftaran digunakan untuk menambah dan merubah biodata 

pribadi siswa. Pada form ini admin dapat melihat data siswa dan dapat input biodata 

secara valid, form ini dapat dilihat pada gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Halaman Pendaftaran 

Form ini merupakan  form data master pendaftaran siswa yang bisa di-input 

oleh administrator dengan biodata siswa yang valid. Data yang bisa di-input adalah 

nama calon siswa, NISN, NIK, agama, asal sekolah, tempat / tanggal lahir, anak ke 

berapa, jumlah saudara, biodata ayah, biodata ibu, dan memasukan foto siswa. 

Untuk menyimpan data tersebut tekan button simpan. Contoh input data siswa bisa 

dilihat pada gambar 4.16. Kemudian dilanjut dengan memasukan nilai ujian 

nasional, misalnya materi UN Bahasa Indonesia dengan nilai UN 8, Bahasa Inggris 

dengan nilai UN 8, IPA dengan nilai UN 7, dan Matematika dengan nilai UN 6. 

Lalu tekan button simpan untuk menyimpan nilai UN, form data nilai Ujian 

Nasional dapat dilihat pada gambar 4.17. Kemudian tekan button selesai untuk 

menyimpan semua data yang telah di-input. Setelah itu akan muncul konfirmasi 

peringatan “apakah anda sudah selesai input dan update data siswa ?”,  kemudian 
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pilih button “yes” untuk menyimpan, atau pilih button “no” untuk membatalkan. 

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.18. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Data Nilai Ujian Nasional 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Peringatan Data Berhasil Disimpan 

 

d. Form Seleksi 

Form ini digunakan untuk menyeleksi siswa yang akan diterima. Seleksi ini 

berdasarkan nilai Ujian Nasional yang ada pada form Pendaftaran Siswa. Form ini 

dapat dilihat pada gambar 4.19. 
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Gambar 4.19 Form Seleksi 

 

Form ini merupakan form data seleksi siswa dimana siswa akan diseleksi 

berdasarkan data nilai yang telah dimasukkan di form Pendaftaran. Setelah 

memasukan tanggal awal daftar, lalu diminta untuk menekan button tampil dan 

akan keluar data siswa, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.19. Lalu diminta 

untuk  memasukkan total nilai ujian nasional sebagai standart nilai minimal sesuai dengan 

yang diterapkan oleh sekolah, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.20. Untuk 

menampilkan data siswa yang diterima, dilakukan dengan menekan button seleksi. 

Misalnya, total nilai yang ditetapkan adalah 30, maka data siswa yang ditampilkan hanya siswa 

yang mempunyai nilai sama dengan dan lebih besar dari 30. 
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Gambar 4.20 Total Nilai Ujian Nasional 

 

e. Form Laporan 

Form Laporan merupakan akhir dari fitur program pendaftaran ini, disini 

admin bisa melihat laporan apa saja yang keluar atau yang telah diolah dengan contoh 

laporan pendaftaran siswa baru dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 

4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Form Laporan 
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Untuk mencari nama calon siswa yang telah diterima, admin memasukkan 

ID Siswa, kemudian klik button cari maka keluar form siswa. Setelah muncul data 

siswa, kemudian memilih siswa yang akan dicetak biodatanya dengan menekan 

button choose. Setelah selesai memilih siswa, kemudian menekan button cetak 

untuk mencetak laporan biodata siswa, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 

4.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Laporan Data Siswa 

 

f. Form Laporan Seleksi 

Form ini merupakan rancangan form yang berfungsi sebagai report atau 

laporan seleksi siswa yang diterima. Data ini berdasarkan data siswa yang sudah 

diseleksi berdasalkan nilai UN, form ini dapat dilihat pada gambar 4.23. 
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Gambar 4.23 Form Seleksi Siswa 

 

Untuk mencetak data laporan seleksi siswa, admin memasukan tanggal 

awal seleksi siswa dan tanggal akhir seleksi siswa, kemudian menekan button cetak 

untuk mencetak data laporan seleksi siswa, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 

4.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Data Laporan Seleksi Siswa 
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g. SQL Server Management Studio 

Aplikasi ini membantu untuk membuat database, yang berfungsi untuk 

melihat data siswa yang sudah masuk ke dalam database dan juga untuk menghapus 

data siswa, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 SQL Server Management Studio 

Untuk menghapus data siswa dari database, admin menekan klik kanan 

pada mouse dan memilih menu edit top 200 row pada tabel daftar, tabel ortu, tabel 

UN, dan tabel siswa. Contoh dari tabel siswa dapat dilihat pada gambar 4.26. 

Setelah itu menekan klik kanan pada mouse dan memilih delete pada salah satu data 

yang ada pada tabel siswa untuk dihapus. 
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Gambar 4.26 Tabel Data Siswa
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Pada proses pengembangan Aplikasi Pendaftaran siswa baru pada SMA 

Muhammadiyah 2 Palang dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

a. Aplikasi yang dibuat pada saat Kerja Praktik ini sangat membantu bagian Petugas 

atau tata usaha (TU) dan Administrasi. Aplikasi ini membantu dalam melakukan 

pendaftaran siswa baru dengan lebih mudah, cepat dan tepat. 

b. Aplikasi ini menghasilkan laporan data siswa. 

5.2 SARAN  

Dalam pengembangan Aplikasi Pendaftaran siswa baru pada SMA 

Muhammadiyah 2 Palang ini, dapat diajukan beberapa saran, yaitu:  

a. Aplikasi yang akan datang dapat dibangun menggunakan aplikasi berbasis web 

agar semua bagian dapat mengetahui informasi dengan cepat. 

b. Aplikasi ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pengembangan sistem informasi 

yang lebih kompleks atau yang lainnya yang berguna di masa yang akan datang.
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