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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi informatika semakin pesat di berbagai bidang 

menjadikan teknologi mengalami perubahan dalam proses kegiatan usaha, baik 

instansi pemerintah maupun swasta. Kebutuhan sekolah dalam pengecekan dan 

pengawasan kegiatan siswa membutuhkan waktu dan tenaga yang besar sehingga 

perlu adanya sebuah teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk proses tersebut 

dengan meggunakan fasilitas internet. 

Sistem monitoring adalah sebuah kemampuan teknologi informasi dalam 

memberikan informasi dengan cepat, akurat dan mudah bagi yang 

membutuhkannya, salah satunya adalah untuk pemanfaatan monitoring bagi 

perkembangan kegiatan siswa di sekolah. 

Rancang bangun sistem informasi monitoring kegiatan siswa menggunakan 

data flow diagram dan implementasinya menggunakan bahasa pemrograman 

berbasis web dengan MySQL sebagai pengolah databasenya. Dengan 

memanfaatkan sarana internet maka dalam memantau kegiatan siswa tersebut lebih 

cepat dan mudah diakses oleh siswa yang bersangkutan, orang tua siswa atau pihak 

yang membutuhkannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dunia pendidikan bukan lagi merupakan hal yang dapat dikesampingkan 

begitu saja terutama pada anak-anak. Perkembangan pendidikan anak sangat perlu 

diperhatikan khususnya pada pendidikan formal di sekolah yang merupakan suatu 

lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. 

Peran penting dalam sekolah adalah pengajar atau guru dan peserta didik atau siswa. 

Siswa diajarkan banyak pendidikan, baik formal maupun non-formal. Di sekolah 

siswa tidak hanya dituntut baik dalam pelajaran saja, akan tetapi juga 

pengembangan diri. Peran orang-orang di sekitar sangat berpengaruh besar, bukan 

hanya dari pihak sekolah saja namun peran orang tua juga memberikan dampak 

yang utama. Agar tercipta pribadi anak yang disiplin dan berkualitas terutama 

dalam dunia pendidikan, maka diperlukan pemantauan ekstra terhadap anak didik 

mengenai perkembangan pendidikannya selama di sekolah. 

Kegiatan pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata 

pelajaran sebagai bagian dari kurikulum sekolah atau madrasah. Kegiatan 

pengembangan diri adalah upaya pembentukan karakter dan kepribadian siswa 

yang dilakukan melalui kegiatan ekstra kulikuler yang berkenaan dengan masalah 

pribadi dan kehidupan sosial. Di samping itu, kegiatan pengembangan diri 

khususnya ekstra kulikuler ditujukan guna pengembangan kreativitas dan karir. 

Untuk satuan pendidikan khusus, ekstra kulikuler menekankan pada peningkatan 

kecakapan hidup sesuai dengan bakat dan minat siswa. 
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Untuk mendukung hal tersebut, maka SMA Muhammadiyah 3 Surabaya 

bekerja sama dengan orang tua siswa untuk berupaya dalam berperan memonitor 

perkembangan siswa di sekolah. Upaya yang dilakukan adalah memonitor 

keaktifan siswa di dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta kegiatan ekstra 

kulikuler yang telah dijadwalkan di sekolah. Memonitor perkembangan karakter 

dilakukan dengan memantau kehadiran kegiatan ekstra kulikuler setiap pertemuan 

yang dijadwalkan. Sebagai bentuk implementasi terhadap pemantauan 

perkembangan siswa, maka SMA Muhammadiyah 3 Surabaya membentuk suatu 

sistem pemantauan yang disebut dengan sistem informasi monitoring kegiatan 

siswa. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas dan seiring 

perkembangan teknologi yang semakin maju dimana salah satunya adalah 

ketersediaan layanan internet, maka perlu diterapkan suatu sistem yang 

terkomputerisasi dan terintegrasi dengan baik di sekolah, yang mampu 

menyampaikan kebutuhan informasi secara berkala, efektif, efisien dan praktis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam sistem ini adalah: 

Bagaimana membuat suatu sistem informasi yang mampu membantu pihak 

sekolah dan orang tua siswa dalam memantau kegiatan yang dijadwalkan di 

sekolah? 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian Sistem Informasi Monitoring Kegiatan 

Siswa ini adalah: 



3 
 

 

1. Sistem informasi monitoring kegiatan ini dibuat dengan berbasis Multi-User 

yang akan sangat memudahkan baik terhadap siswa yang mengikuti 

kegiatan maupun orang tua siswa yang ingin mengetahui perkembangan 

kegiatan pembelajaran siswa di kelas, selain itu juga akan bermanfaat bagi 

pihak sekolah dalam penyampaian informasi kepada orang tua siswa perihal 

jadwal kegiatan pengembangan diri, belajar mengajar di kelas, dan nilai 

siswa. 

2. Sistem informasi monitoring kegiatan ini hanya berfungsi sebagai alat bantu 

untuk memonitor kegiatan siswa di sekolah. 

3. Aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman 

Hypertext Markup Language (HTML), Hypertext Preprocessor (PHP) dan 

database My Structured Query Language (MySQL). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

Membuat sebuah sistem informasi monitoring kegiatan siswa untuk 

melakukan controlling terhadap siswa yang terjadwalkan mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan pengembangan diri sehingga meminimalisasi tindakan 

menyimpang pada siswa. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari adanya sistem informasi monitoring kegiatan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan bagi orang tua siswa dan pihak sekolah untuk 

melihat log kegiatan siswa dalam sistem informasi 
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2. Memberikan kemudahan bagi pihak sekolah dan orang tua dalam 

pengawasan siswa mengenai tingkat perkembangan pendidikan akademik 

maupun non-akademik di sekolah. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

2.1 Sejarah SMA Muhammadiyah 3 Surabaya 

SMA Muhammadiyah 3 Surabaya berdiri pada tahun 1978, berdirinya SMA 

ini terinspirasi dari keinginan para pengelola SMP Muhammadiyah 4 Surabaya 

yang telah lebih awal berdiri. SMP inilah yang sebenarnya menjadi awal berdirinya 

SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. 

Pada awalnya keinginan untuk mendirikan sekolah mengalami suatu 

dilema, disatu sisi ingin mendirikan sekolah umum disisi lain mendirikan sekolah 

kejuruan. Akhirnya pada tahun 1978 berkat upaya keras para tokoh-tokoh pengelola 

SMP dan didukung oleh yayasan Muhammadiyah berdirilah sekolah yang diberi 

nama dengan SMA Muhammadiyah 3 Surabaya dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

a. Waktu itu pemerintah menganjurkan mendirikan sekolah Sekolah 

Menengah Atas. 

b. Pihak sekolah bermaksud untuk membantu masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. 

c. Membantu program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

d. Sebagai sarana untuk menjalankan dakwah Islamiyah, sesuai dengan amal 

usaha Muhammadiyah. 

2.2 Logo SMA Muhammadiyah 3 Surabaya 

SMA Muhammadiyah 3 adalah bagian dari persyarikatan Islam Surabaya.  
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Oleh karena itu logo SMA Muhammadiyah 3 Surabaya terdapat lambang 

persyarikatan Muhammadiyah pada bagian tengah. Logo SMA Muhammadiyah 3 

Surabaya pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Logo SMA Muhammadiyah 3 Surabaya 

2.3 Letak Geografis SMA Muhammadiyah 3 Surabaya 

SMA Muhammadiyah 3 Surabaya mempunyai gedung bertingkat 3 yang 

terletak di jalan Gadung III No. 07 dengan luas tanah 2600 m2. Dengan ketentuan 

batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berdampingan dengan TK Aisiyah Bustanul Athfal. 

b. Sebelah Selatan berdampingan dengan Jl. Gadung dan RS. TNI AL. 

c. Sebelah Timur berdampingan dengan pemukiman penduduk dan 

Laboratorium SD Muhammadiyah 6. 

d. Sebelah Barat berdampingan dengan Pasar Kelopo 10. 

 

2.4 Visi dan Misi SMA Muhammadiyah 3 Surabaya 

2.4.1 Visi SMA Muhammadiyah 3 Surabaya 

Menghasilkan lulusan berpribadi muslim, unggul dalam IPTEKS, berpikir 



7 
 

 

 

global, berwawasan ke masa depan dan gemar beramal untuk agama, bangsa, dan 

negara. 

 

2.4.2 Misi SMA Muhammadiyah 3 Surabaya 

1. Menyelenggarakan kurikulum terpadu antara Iman, Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi, Seni-budaya (IPTEKS) dan Akhlaq. 

2. Menyelenggarakan sekolah yang selalu mengembangkan kualitas 

kepemimpinan, tata kelola sekolah dan penjaminan mutu pendidikan. 

3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain di tingkat  

regional, nasional dan internasional dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan. 

2.5 Struktur Organisasi 

Dalam mencapai misi yang telah ditetapakan, SMA Muhammadiyah 3 

Surabaya melakukan pembagian tugas dan wewenang sesuai bakat masing-masing 

anggota yang dipetakkan dalam struktur organisasi dengan tujuan agar 

menghasilkan kegiatan organisasi yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu 

menyesuaikan situasi dan kondisi yang selalu berubah. 

Dari data dokumentasi dapat diambil suatu gambaran struktur organisasi 

untuk mendukung kelancaran segala aktifitas pada proses pendidikan yang 

berlangsung untuk mencapai tujuan yang ada. 

Adapun struktur organisasi di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi SMA Muhammadiyah 3 Surabaya 

2.6 Deskripsi Tugas 

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah bertugas untuk: 

a. Memimpin sekolah. 

b. Mengawasi semua kegiatan yang ada dalam sekolah. 

c. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada dalam sekolah. 

d. Menerima laporan dari Wakil Kepala Sekolah berupa laporan akademik 

siswa tiap kelas, laporan prestasi sekolah, dan lain-lain. 

e. Mengambil keputusan terhadap hasil laporan akademik maupun non 

akademik yang di buat oleh wakil kepala sekolah. 

2. Kurikulum 

Kurikulum bertugas untuk: 
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a. Membuat dan mengevaluasi standart pengajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. 

b. Mengawasi prestasi akademik siswa. 

c. Menyerahkan laporan akademik siswa. 

3. Kesiswaan 

Kegiatan pengelolaan bidang kesiswaan ini dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Kegiatan diluar kelas dan kegiatan didalam kelas 

Kegiatan pengelolaan bidang kesiswaan diluar kelas yang dilakukan 

di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya adalah: 

• Pendaftaran murid baru 

• Pencatatan data murid baru 

• Pembinaan kesejahteraan peserta didik 

b. Kegiatan pengelolaan bidang kesiswaan didalam kelas yang dilakukan 

di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya adalah: 

• Pengelolaan kelas. 

Dimana dengan pengelolaan itu dapat terciptanya kondisi fisik dan 

non fisik yang nyaman. 

• Pelaksanaan presensi yang kontinu, artinya presensi selalu 

dilaksanakan, begitu pula dengan pengisian jurnal yang ada pada 

setiap kelas 

• Pelaksanaan jadwal pelajaran 

• Pembentukan pengurus kelas 

• Menyediakan media belajar 

• Menciptakan interaksi belajar mengajar yang positif 
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4. Bendahara 

Secara garis besarnya kegiatan ini meliputi pengumpulan atau 

penerimaan dana yang sah, meliputi dana rutin SPP, sumbangan BP3 dan lain-

lain yang mana penggunaan dana dan pertanggung jawabannya kepada pihak-

pihak terkait yang mempunyai wewenang. 

Kegiatan pengelolaan keuangan ini telah dilaksanakan seorang 

bendahara di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya, meskipun belum sempurna, 

yaitu: 

A. Pengumpulan atau penerimaan dana yang sah, hal ini diperoleh dari: 

 Uang sumbangan pembinaan pendidikan yang rutin dalam setiap 

bulannya. 

 Uang ulangan umum 

 Uang pembayaran EBTA/EBTANAS 

 Uang bantuan dari pemerintah 

B. Pertanggung jawaban bendahara 

Laporan keuangan ini dilakukan setiap satu bulan sekali oleh bendahara 

kepada kepala sekolah, kemudian oleh kepala sekolah disampaikan 

kepada yayasan untuk disetujui. 

5. Koordinator Perpustakaan 

Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga 

tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun 

bukan berupa buku yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu 

sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. 
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Pemakai dalam perpustakaan itu tergantung pada unit kerjanya. 

Misalnya pada unit perpustakaan sekolah, maka pemakainya adalah guru, siswa 

atau anggota sekolah lainnya seperti staff sekolah. 

Sedangkan perpustakaan sekolah menurut Supriyadi adalah 

perpustakaan yang diselenggarakan disekolah guna menunjang program belajar 

mengajar di lembaga pendidikan formal tingkat sekolah, baik sekolah dasar 

maupun menengah, baik sekolah umum maupun sekolah lanjutan. 

6. Koordinator Laboratorium 

Koordinator Laboratorium membantu kepala sekolah dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Merencanakan pengadaan alat-alat media belajar dan teknologi 

informasi 

b. Membantu menyusun jadwal dan tata tertib pengunaan media belajar 

dan teknologi informasi 

c. Menyusun program kegiatan teknisi media belajar dan teknologi 

informasi 

d. Mengatur kebersihan, pemeliharaan, perbaikan dan penyimpanan alat-

alat. 

7. Sarpras (Sarana dan Prasarana) 

Proses belajar mengajar akan semakin sukses bila ditunjang dengan 

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sehingga pemerintah pun 

selalu berupaya untuk secara terus menerus melengkapi sarana dan prasarana 

pendidikan bagi seluruh jenjang pendidikan. 
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Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana ini meliputi perencanaan 

pengadaan barang, prakualifikasi rekanan, pengadaan barang, penyimpanan, 

inventarisasi penyaluran, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, 

penyingkiran dan pengendalian. 

8. Kepala Staff Tata Usaha 

Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada kepala Sekolah dan 

mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan sekolah meliputi kegiatan 

kegiatan sebagai berikut: 

• Menyusun program tata usaha sekolah 

• Mengelola keuangan sekolah 

• Mengurus administrasi ketenagaan dan siswa 

• Membina dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah 

• Menyusun administrasi perlengkapan sekolah 

• Menyusun dan penyajian data statistic sekolah 

• Mengkoordinasikan dan melaksanakan 6 K 

• Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan 

secara berkala. 

9. Dewan Guru 

Dewan guru bertugas untuk: 

a. Mengajar siswa 

b. Melakukan evaluasi terhadap akademik siswa 

c. Membuat laporan akademik siswa 

10. Siswa 

Tugas siswa di sekolah di bagi menjadi 5 unsur pokok yaitu: 
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a. Belajar 

Belajar merupakan tugas pokok seorang siswa, karena melalui belajar 

dapat menciptakan generasi muda yang cerdas 

b. Taat pada peraturan sekolah 

Setiap sekolah memiliki tata tertib yang harus ditaati oleh para siswa, 

demi terciptanya kondisi sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman 

untuk siswa dalam belajar dan menjalani aktivitas selama sekolah. 

Selain itu tata tertib sekolah juga sebagai patokan dan control perilaku 

siswa di sekolah. Jika tata tertib dilanggar maka akan mendapatkan 

sangsi atau hukuman. 

c. Patuh dan hormat kepada guru 

Tugas siswa di sekolah selanjutnya adalah patuh dan hormat kepada 

guru. Rahmat, barokah dan manfaat dari sebuah ilmu itu tergantung dari 

ridhonya guru. Oleh karena itu jika siswa ingin menjadi siswa yang 

cerdas haruslah patuh, taat dan hormat kepada guru. 

d. Disiplin 

Bentuk dari disiplin siswa adalah: 

• Disiplin dalam belajar 

• Disiplin dalam sekolah 

e. Menjaga nama baik sekolah 

Menjaga nama baik sekolah adalah kewajiban setiap siswa, dengan 

menjaga nama baik sekolah maka siswa dan sekolah akan mendapatkan 

nilai positif dari masyarakat. Dan jika siswa mampu memberikan 

prestasi bagi sekolah akan menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

Landasan teori yaitu bagian yang akan membahas tentang uraian 

pemecahan masalah yang akan ditemukan pemecahannya melalui pembahasan-

pembahasan secara teoritis. Teori-teori yang akan dikemukakan merupakan dasar 

penulis untuk meneliti masalah-masalah yang akan dihadapi penulis pada 

pelaksanaan pengumpulan data kerja praktik di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. 

3.1 Monitoring 

Monitoring (pemantauan) merupakan sebuah proses penafsiran atau 

penilaian kualitas kinerja sistem dari waktu ke waktu. Pemantauan ini dilakukan 

secara berkelanjutan sejalan dengan kegiatan usaha yang mencakup kegiatan 

sehari-hari (Tampubolon, 2005). Pengawasan adalah pengendalian yang dilakukan 

dengan melaksanakan pemeriksaan, penilaian kemampuan, meningkatkan dan 

menyempurnakan, baik manajemen maupun bidang operasionalnya (Rusyani, 

1997). Penggunaan sistem monitoring bertujuan untuk dapat mengontrol, 

mengawasi serta mengecek sejumlah aktivitas yang telah dilakukan (Tan, 2010). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa monitoring 

adalah proses pengumpulan informasi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk 

dapat mengawasi kegiatan yang telah dilakukan guna meningkatkan dan 

menyempurnakan tujuan yang akan dicapai. 

 

3.2 Kegiatan Siswa 

Kegiatan diartikan sebagai keaktifan dari suatu aktivitas (Alwi, 2001). Jadi  
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kegiatan diartikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh siswa baik diluar 

maupun di dalam sekolah tentang persoalan terhadap segala sesuatu selama proses 

belajar mengajar khususnya menanyakan sesuatu kepada guru. 

Menurut Montessori (2008) juga menegaskan bahwa anak memiliki tenaga-

tenaga untuk berkembang dan membentuk karakter sendiri. Pendidikan akan 

berperan sebagai pembimbing dan mengamati bagaimana perkembangan anak-

anak didiknya. Pernyataan Montessori memberikan petunjuk bahwa yang lebih 

banyak melakukan aktivitas dalam pembentukan diri adalah anak itu sendiri, 

sedangkan pendidik memberikan bimbingan dan merencanakan segala kegiatan 

yang akan diperbuat oleh anak didik. 

Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan demikian di 

sekolah merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas. Banyak kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa di sekolah. Kegiatan siswa tidak cukup hanya mendengarkan 

dan mencatat seperti yang lazim terdapat disekolah-sekolah. 

Hampir setiap orang menyukai situasi yang menyediakan pekerjaan. Hal ini 

dapat kita lihat misalnya anak kecil biasanya suka berlari, meloncat, berteriak, 

bermain, berpartisipasi, menari, mengembangkan hobi, membuat rencana. Ini 

berarti bahwa guru harus melihat dan memperhatikan siswa mana yang aktif dan 

kreatif sehingga perlu diberi kesempatan untuk aktif. Guru membantu siswa yang 

mendapat kesulitan atau suatu masalah. Ia memberikan petunjuk dan demonstrasi, 

melaksanakan karya wisata, survei, wawancara dengan warga masyarakat dan 

sebagainya (Hamalik, 2002). 

 

3.3 Analisis Sistem 

Menganalisis sistem merupakan tahapan dalam menganalisis kebutuhan- 
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kebutuhan sistem. Menurut Kendall & Kendall (2003:13), 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 constrainnya. 

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, 2003:167). Dengan menggunakan kuesioner, dapat 

mengukur apa yang ditemukan dalam wawancara dan untuk menentukan seberapa 

luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara. 

 

3.4 Desain Sistem 

Menurut Hartono (2005:196) desain sistem dapat didefinisikan sebagai 

penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa 

elemen yang terpisah kedalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

Desain sistem menetukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan 

tahap ini yang menyangkut pengonfigurasian dari komponen perangkat lunak dan 

perangkat keras suatu sistem sehingga setelah instalasi dari sistem akan memuaskan 

rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahapan analisis (Hartono: 

2005:196). 
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Berdasarkan beberapa definisi diatas maka desain sistem dapat diartikan 

sebagai berikut: 

a. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 

b. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional.  

c. Persiapan untuk rancang bangun untuk implementasi.  

d. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk.  

e. Yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau 

pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam suatu kesatuan 

yang utuh dan berfungsi. 

 

3.5 Database 

Menurut Connolly dan Begg (2005), database adalah sekumpulan data 

tersebar yang berhubungan secara logis, dan penjelasan dari data ini dirancang 

untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi. 

Dalam perkembangannya penggunaan database semakin berkembang 

dengan cepat dan semakin di butuhkan terutama oleh perusahaan-perusahaan besar. 

Hal ini disebabkan karena besarnya data yang harus disimpan oleh perusahaan. 

Semakin besar perusahaan maka semakin besar data yang harus disimpan. 

Untuk memenuhi kebutuhan ini maka perusahaan pembuat database terus 

mengembangkan diri. Pengembangan yang dilakukan menuntut biaya yang besar 

sehingga perusahaan pengembang database menerapkan biaya untuk setiap license 

yang dikeluarkan. Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemakai sangat besar untuk 

membeli license sehingga mulai dikembangkanlah oleh perusahaan berupa 

database yang tidak berbayar (open source). 
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3.6 Web 

Menurut M. Rudianto Arief (2011:7-9), web adalah salah satu aplikasi yang 

berisikan dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) di 

dalamnya yang menggunakan protocol HTTP (hypertext transfer protocol) dan 

untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. 

Browser (perambah) adalah aplikasi yang mampu menjalankan dokumen-dokumen 

web dengan cara diterjemahkan. Prosesnya dilakukan oleh komponen yang terdapat 

di dalam aplikasi browser yang biasa disebut web engine. 

Situs web merupakan kumpulan dari halaman web yang sudah 

dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain atau URL (Uniform 

Resource Locator) yang dapat diakses oleh semua pengguna internet dengan cara 

mengetikkan alamatnya. 

World wide web (WWW) merupakan kumpulan situs web yang dapat 

diakses di internet yang berisikan semua informasi yang dibutuhkan semua 

pengguna internet. Jadi antara web, situs web, dan WWW sebenarnya sama 

pengertiannya, hanya ruang lingkupnya yang berbeda. 

Ditinjau dari aspek content atau isi, web dibagi menjadi dua jenis yaitu web 

statis dan web dinamis. Web statis adalah web yang isinya atau content tidak 

berubah-ubah sedangkan web dinamis adalah jenis web yang isinya atau content 

dapat berubah-ubah setiap saat. 

 

3.7  PHP 

Menurut Peranginangin (2006, h.2), PHP (Hypertext Preprocessor) yang 

digunakan sebagai bahasa script server-side dalam pengembangan web yang 

disisipkan pada dokumen HTML. Penggunaan PHP memungkinkan web dapat 
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dibuat dinamis sehinnga maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan 

efisien. 

PHP merupakan bahasa skrip yang digunakan untuk membuat halaman web 

yang dinamis. PHP bersifat open source product. Pengguna dapat mengubah source 

code dan mendistribusikannya secara bebas serta diedarkan secara gratis. 

PHP bersifat server side scripting yang dapat ditambahkan kedalam HTML, 

sehingga suatu halaman web tidak lagi bersifat statis, namun bersifat dinamis. Sifat 

server-side berarti pengerjaan skrip PHP akan dilakukan di sebuah web server, 

kemudian hasilnya akan dikirim ke browser. Salah satu web server yang paling 

umum digunakan untuk PHP adalah Apache. PHP mendukung penuh Object 

Oriented Programming (OOP), integrase XML, MySQL, pengembangan web 

server dengan SOAP dan REST. 

 

3.8  MySQL 

MySQL merupakan Database Management System (DBMS) yang bersifat 

open source dan dikembangkan, serta didistribusikan oleh MySQL AB. MySQL 

memiliki bagian berupa Strictured Query Language (SQL) yang digunakan untuk 

mengolah database relasional yang ada didalamnya (Ramadhan, 2005: 2). 

 

3.9 Flowchart 

Bagan alir (Flowchart) adalah bagan yang menggambarkan urutan instruksi  

proses dan hubungan satu proses dengan proses lainnya menggunakan simbol-

simbol tertentu. Oetomo (2002:126) menyatakan flowchart merupakan metode 

untuk menggambarkan tahap-tahap pemecahan masalah dengan memresentasikan 

simbol-simbol tertentu yang mudah dimengerti, mudah digunakan, dan standar. 
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Sariadin (2009:6) juga menyatakan flowchart adalah suatu diagram alir 

yang mempergunakan simbol atau tanda untuk menyelesaikan masalah. 

Tabel 3.1 Simbol Flowchart 

Simbol Keterangan 

 

 

Simbol titik terminal yang digunakan untuk 

menunjukkan awal dan akhir dari suatu 

proses. 

 

 

Simbol proses digunakan untuk mewakili 

suatu proses. 

 

 

Simbol input atau output yang digunakan 

untuk mewakili suatu proses. 

 

 

Simbol keputusan yang digunakan untuk 

menunjukkan penyeleksian kondisi di dalam 

program. 

 

 

Simbol proses terdefenisi digunakan untuk 

memununjukkan suatu operasi yang 

rinciannya ditunjukkan di tempat lain. 

 

 

Simbol connector, suatu prosedur akan masuk 

atau keluar melalui simbol ini dalam lembar 

yang sama. 

 

 

Simbol Document, merupakan symbol untuk 

data berbentuk kertas informasi. 
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Simbol Keterangan 

 

 

Simbol Off-page-connector, merupakan 

simbol masukkanatau keluarannya suatu 

prosedur pada lembar kertas lainnya. 

 

 

 

Simbol untuk output, yang ditunjukkan ke 

suatu device, seperti printer, plotter, monitor 

dll. 

 

 

  

Arus/Flow dari pada prosedur yang dapat 

dilakukan dari atas kebawah, dari bawah 

keatas, dari  kiri kekanan ataupun dari kanan 

kekiri. 

 

Simbol storage, untuk menyediakan tempat 

dalam dalam pengolahan dan penyimpanan 

data. 

 

1.9 Entity-Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Fathansyah (2007) model Entity-Relationship yang berisi 

komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing 

dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari “dunia 

nyata” yang kita tinjau, dapat digambarkan dengan lebih sistematis dengan 

menggunakan Entity-Relationship Diagram (ERD). Entity-Relationship Diagram 

(ERD) dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu: 
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a. One-to-one relationship 

Jenis hubungan antar tabel yang menggunakan bersama sebuah kolom 

primary key. Jenis hubungan ini tergolong jarang digunakan, kecuali untuk alasan 

keamanan atau kecepatan akases data. 

b. One-to-many relationship 

Jenis hubungan antar tabel dimana satu record pada satu tabel terhubung 

dengan beberapa record pada tabel lain. 

c. Many-to-many relationship 

Jenis hubungan antar tabel dimana beberapa record pada satu tabel 

terhubung dengan beberapa record pada tabel lain. 

1.10 Data Flow Diagram (DFD) 

 Pada tahap ini, penggunaan notasi dapat membantu komunikasi dengan 

pemakai sistem untuk memahami sistem tersebut secara logika. Diagram yang 

menggunakan notas-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem ini dikenal 

dengan nama Diagram Arus Data (Data Flow Diagram). DFD berfungsi untuk 

menggambarkan proses aliran data yang terjadi di dalam sistem dari tingkat 

tertinggi sampai terendah, yang memungkinkan untuk melakukan dekomposisi, 

mempartisi sistem kedalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana. 

 DFD fokus pada aliran data dari dan ke dalam serta memproses data tersebut 

(Kendall, 2003:241). Simbol-simbol dasar dalam DFD antara lain: 

A. External Entity 

 Entitas luar merupakan orang, kelompok, departemen, atu sistem lain di luar 

sistem yang dibuat dapat menerima atau memberikan informasi atau data ke dalam 

sistem yang dibuat. 
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B. Data Flow 

Data Flow atau aliran data disimbolkan dengan tanda panah. Data Flow 

menunjukkan arus data atau aliran data yang menghubungkan dua proses atau 

external entity dengan proses.  

C. Process 

Suatu proses dimana beberapa tindakan atau sekelompok tindakan 

dijalankan. 

D. Data Store 

Simbol yang digunakan untuk melambangkan proses penyimpanan data 

dalam sebuah proses. 

E. Data Flow Diagram Context Level 

DFD Context Level merupakan bagian dari DFD yang mewakili gambaran 

keseluruhan sistem. DFD Context Level biasa disebut dengan context digram. 

Context diagram merupakan DFD pertama dalam proses bisnis. Context Diagram 

juga menunjukkan semua external entity yang menerima informasi atau 

memberikan informasi ke sistem. Pada Context Diagram hanya terdapat satu 

proses, yang nantinya akan dilakukan decompose pada DFD level 0 dan seterusnya. 

F. Data Flow Diagram Level 

DFD level adalah bagian dari DFD yang menggambarkan sistem kerja 

antara fungsi yang terhubung satu sama lain dengan aliran dan penyimpanan data.  

DFD level terdiri dari beberapa level yaitu: 

1. Level 0 Diagram 

Menunjukkan semua proses utama yang menyusun keseluruhan sistem. 

Pada level ini menunjukkan bagaimana proses-proses utama direlasikan 
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menggunakan data flow dan ditunjukkan bagaimana proses-proses utama 

terhubung dengan entitas luar. 

2. Level 1 Diagram 

Diagram level 1 terbentuk dari proses pada level 0. Pada level ini 

menunjukkan proses-proses internal yang menyusun proses utama dalam level 0. 

Sekaligus menunjukkan bagaimana informasi berpindah dari satu proses ke proses 

yang lainnya. 

3. Level 2 Diagram 

Menunjukkan semua proses yang menyusun sebuah proses pada level 1, 

bisa saja penyusunan DFD tidak mencapai level 2, atau mungkin harus dilanjutkan 

ke level berikutnya (level 3, level 4, dan seterusnya). 

 

1.11 Sistem Informasi 

Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis (2005) sistem informasi 

merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang di perlukan untuk proses pengambilan keputusan. Jadi, pengertian 

sistem informasi adalah suatu sistem terintegrasi yang mampu menyediakan 

informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Selain itu, sistem informasi adalah 

suatu sistem terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang bermanfaat 

bagi penggunanya. Sebuah sistem terintegrasi atau sistem manusia-mesin, untuk 

menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dalam suatu 

organisasi. 
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BAB IV 

DISKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Analisis Sistem 

Dalam pembuatan sistem informasi monitoring kegiatan siswa berbasis web 

pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya ini cara perolehan data, pengelompokan 

informasi, mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, dan merancang aplikasi 

agar sesuai dengan harapan serta dapat digunakan maka tahapan-tahapan dirincikan 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap ruang lingkup 

kegiatan siswa SMA Muhammadiyah 3 Surabaya, seperti melakukan dokumentasi 

dan meringkas informasi atau hal-hal penting yang ingin disajikan pada website 

monitoring kegiatan siswa nantinya. 

b. Wawancara 

Dengan melakukan diskusi atau tanya jawab dalam pengumpulan informasi 

kepada kepala sekolah dan guru bagian kesiswaan mengenai sistem yang 

diinginkan nanti dan informasi seperti apa yang ingin disajikan dalam aplikasi 

sehingga dapat sesuai harapan dan bisa digunakan dengan baik. 

c. Desain dan pembuatan struktur 

Dengan melakukan perancangan dan desain arsitektur sehingga dapat 

membantu memberikan gambaran aplikasi yang akan dikerjakan, sehingga dapat 

mempermudah penyelesaiaan. Berikut ini gambaran desain struktur dalam sisstem 

informasi monitoring kegiatan siswa pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya: 
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Gambar 4.3 Desain Struktur Sistem 

4.2 Identifikasi Masalah 

Monitoring kegiatan siswa dilakukan pihak sekolah guna memberikan 

informasi kepada orang tua siswa secara cepat, efektif, dan efisien terhadap 

kegiatan akademik maupun non-akademik. Pada kegiatan akademik siswa lebih 

didukung oleh peran pengajar atau guru di kelas dalam menyampaikan beberapa 

materi pembelajaran dengan nilai sebagai hasil untuk siswa. Sedangkan pada 

kegiatan non-akademik, salah satu hal yang paling dominan untuk mengetahui 

seberapa jauh perkembangan kepribadian seorang siswa dalam kegiatan non-

akademik yang sedang ditempuh tentu dirujuk dari hasil keaktifan dan kehadiran 

kegiatan siswa yang bersangkutan di sekolah. 

Proses controlling orang tua terhadap perkembangan pendidikan akademik 

dan non-akademik siswa biasa dilakukan para orang tua dengan langsung 

mendatangi langsung pihak sekolah yang bertanggung jawab atas kegiatan yang 

terjadwalkan oleh siswa. Controlling ini akan tertunda atau tidak dapat langsung 
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diproses yang di inginkan oleh orang tua jika pihak penanggung jawab kegiatan 

sekolah tidak berada di sekolah sehingga orang tua harus menunggu lebih lama 

untuk mendapatkan informasi dari perkembangan anaknya. Hal tersebut 

menjadikan orang tua kecewa karena mungkin menunggu terlalu lama untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan. 

Proses controlling ini juga tidak dapat dilakukan setiap saat ingin 

mengetahui perkembangan akademik atau non-akademik siswa. Hal ini dapat 

menimbulkan keresahan para orang tua akan perkembangan pendidikan anaknya 

setiap harinya. 

 

4.3  Spesifikasi Sistem Informasi 

 Rancang bangun sistem informasi monitoring kegiatan siswa berbasis web 

pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya ini harus dapat: 

a. Menginputkan data siswa, orang tua, akademik dan non-akademik 

b. Menampilkan laporan kegiatan akademik dan non-akademik yang 

terjadwalkan pada siswa 

c. Menampilkan data serta periode nilai dan jadwal pelajaran siswa. 

 

4.4 Document Flow 

 Document flow memuat hasil analisis yang dibuat berdasarkan hasil survey 

pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Document flow menggambarkan seluruh 

proses yang berhubungan dalam kegiatan monitoring kegiatan siswa secara manual 

sebelum adanya aplikasi terkomputerisasi yang akan dirancang sekarang ini. 

Berikut ini adalah document flow SMA Muhammadiyah 3 Surabaya: 
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Gambar 4.4 Document Flow 

Pada Gambar 4.4 di atas menjelaskan tentang bagaimana cara proses 

monitoring kegiatan siswa secara manual, yang dimulai dari orang tua dengan 
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langsung ke sekolah untuk mendatangi kepala sekolah selaku penanggung jawab 

kegiatan akademik maupun non-akademik untuk memberikan informasi perihal 

data siswa. Setelah itu kepala sekolah mencari berkas laporan kegiatan beserta data 

data siswa mengikuti kegiatan yang sebelumnya telah diinputkan oleh guru. Jika 

data tidak dapat ditemukan maka kepala sekolah menanyakan kembali perihal 

kepastian data siswa kepada orang tua. Dan jika data dapat ditemukan, kepala 

sekolah memberikan informasi berupa sebuah laporan hasil kegiatan siswa kepada 

orang tua. 

 

4.5 Usulan Rancangan Sistem 

 Dalam tahapan ini dibuatkan alur sistem yang dapat menjelaskan semua 

aktivitas yang nanti ada didalam aplikasi dengan baik dan teratur. Hal tersebut 

berguna untuk membantu mendesain aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan user 

dan diharapkan dapat meminimalisir masalah yang terjadi. 

Terdapat beberapa proses yang dihasilkan oleh sistem, dimana admin dan 

orang tua diharuskan melakukan proses-proses yang ditentukan dan diterangkan 

dalam alur sistem untuk mencapai hasil yang maksimal dari sistem yang sudah 

dibuat. 

 

4.5.1 Alur sistem 

 Tujuan dari pembuatan alur sistem adalah untuk mengetahui bagaimana 

proses sistem berjalan. Dengan mengetahui cara sistem bekerja diharapkan dapat 

membantu mempermudah dan mempercepat dalam proses pembuatan aplikasi 

sistem informasi. Terdapat tiga alur sistem dalam proses yaitu alur akses orang tua, 

alur akses kepala sekolah, dan alur akses guru. 
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Gambar 4.5 Alur Sistem (Sysflow) Monitoring Kegiatan Siswa 

A. Alur Akses Orang tua 

Pada alur akses orang tua, orang tua terlebih dahulu menginputkan ID dan 

Password sesuai dengan yang telah di berikan oleh pihak sekolah. Jika ID dan 

password benar maka Home aplikasi akan tampil. Pada tampilan Home, pilih menu 
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monitoring kegiatan siswa untuk melihat data, nilai, hingga kegiatan terjadwal 

siswa. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar 4.6 

 
Gambar 4.6 Alur Akses Orang tua 

 



32 
 

 

 

B. Alur Akses Kepala Sekolah 

 
Gambar 4.7 Alur Akses Kepala Sekolah 

C. Alur Akses Guru 

Dalam proses akses guru, guru berperan sebagai admin yang dapat 

melakukan input data siswa, akademik, dan non akademik. Langkah awal guru 
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melakukan login dengan memasukan ID dan password, setelah proses login guru 

masuk pada tampilan utama admin dan guru dapat melakukan input data, ubah data, 

dan hapus data. Proses input data guru (admin) hanya klik input data dalam sistem 

dan langsung tersedia form input data untuk diisi. Setelah semua data terisi klik 

simpan, otomatis data baru tersimpan. 

 
Gambar 4.8 Alur Akses Guru 
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4.6 Tahap Desain 

Setelah proses analisis dilakukan, selanjutnya adalah tahap membuat desain. 

Karena desain sistem merupakan langkah utama yang penting sebelum aplikasi 

tersebut dikerjakan dan pembuatan aplikasi sesuai dengan kebutuhan sistem 

informasi. 

 

4.6.1 Desain Proses 

Setelah melakukan proses desain sistem, selanjutnya melakukan desain 

program. Tahap ini terdiri dari context diagram dan data flow diagram yang akan 

diterangkan seperti dibawah ini: 

A. Context Diagram 

 
Gambar 4.9 Context Diagram 
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Pada Gambar 4.9 ini menunjukkan diagram konteks dari website monitoring 

kegiatan siswa SMA Muhammadiyah 3 Surabaya, yang terdiri dari tiga entity yaitu 

guru, orang tua siswa, dan kepala sekolah. 

B. Diagram Jenjang 

 
Gambar 4.10 Diagram Jenjang 

Diagram jenjang berfungsi untuk memperjelas alur proses menjadi lebih 

teratur dan jelas. Diagram jenjang Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Siswa 

Berbasis Web pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. 

C. Data Flow Diagram 

DFD (Data Flow Diagram) adalah alat yang digunakan pada metodologi 

pengembangan sistem yang terstruktur (structured analyse and design). DFD 

merupakan alat yang dapat menggambarkan arus data didalam sistem dengan 
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terstruktur dan jelas, DFD juga merupakan dokumentasi dari sistem. DFD dari 

monitoring kegiatan siswa seperti gambar dibawah ini. 

 

1. Data Flow Diagram Level 0 

Pada Gambar 4.11 menjelaskan DFD level 0 dari Sistem Informasi 

Monitoring Kegiatan Siswa Berbasis Web pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. 

Pada DFD level 0 terdapat empat macam proses. Pertama adalah proses 

penjadwalan mata pelajaran, yang kedua adalah proses penilaian mata pelajaran, 

yang ketiga adalah proses penilaian kegiatan ekskul, dan yang keempat adalah 

proses laporan. 

 

Gambar 4.11 DFD Level 0 
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2. Data Flow Diagram Level 1 

2.1 DFD Level 1 Laporan 

Pada Gambar 4.12 menjelaskan DFD level 1 dari Sistem Informasi 

Monitoring Kegiatan Siswa Berbasis Web pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. 

Pada DFD level 1 laporan ini, terdapat tiga proses pembuatan laporan. Pertama 

adalah laporan penjadwalan mata pelajaran siswa, yang kedua adalah laporan 

penilaian mata pelajaran siswa, dan yang ketiga adalah laporan kegiatan ekstra 

kulikuler (ekskul) siswa. 

 
Gambar 4.12 DFD Level 1 Laporan 

D. Entitiy Relationship Diagram 

Entity relationship diagram (ERD) merupakan relasi model bisnis dalam 

sistem yang berasal dari gambaran DFD. Dalam pembuatan ERD terlebih dahulu 

membuat model conceptual (CDM) yang didapat dari data store yang ada dalam 

DFD. Setelah proses pembuatan DFD selesai dilanjutkan dengan pembuatan model 

physical (PDM) dari tabel-tabel yang digunakan. Berikut gambaran terkait jenis 

basis data: 
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1. Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

 
Gambar 4.13 Conceptual Data Model (CDM) 

Pada Gambar 4.13 menjelaskan tentang Conceptual Data Model (CDM) 

yang terdiri dari enam tabel yang saling berhubungan dari Sistem Informasi 

Monitoring Kegiatan Siswa Berbasis Web Pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. 

Pada CDM yang sudah dilampirkan terdapat delapan tabel yang sudah 

saling terhubung. Tabel-tabel tersebut antara lain tabel guru, mata pelajaran, ruang 

kelas, eskul, siswa, dan wali murid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada CDM 

yang sudah dilampirkan. 

2. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Physical Data Model (PDM) 

Pada Gambar 4.14 merupakan Physical Data Model (PDM) yang telah 

digenerate dari Conceptual Data Model (CDM)  yang sebelumnya dari Sistem 

Informasi Monitoring Kegiatan Siswa Berbasis Web Pada SMA Muhammadiyah 3 

Surabaya. 

Pada PDM yang sudah dilampirkan terdapat sembilan tabel yang sudah 

saling terhubung. Tabel-tabel tersebut antara lain tabel guru, mata pelajaran, 

mendapatkan, memperoleh, ruang kelas, eskul, mengikuti, siswa, dan wali murid. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada PDM yang sudah dilampirkan. 

 

E. Struktur Tabel 

Struktur tabel Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Siswa Berbasis Web 

Pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya sebagai berikut: 
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1. Tabel Siswa 

Nama Tabel : Siswa 

Primary Key : id_siswa 

Foreign Key : id_wali 

Fungsi  : Digunakan untuk menyimpan data siswa. 

Tabel 4.2 Tabel Siswa 

No Field Data Type Length Keterangan 

1 Id_siswa Integer  Primary Key 

2 id_wali Integer  Foreign Key 

3 Nama_siswa Varchar 50  

4 Alamat_siswa Varchar 100  

5 Kelas Varchar 10  

6 Pass Varchar 20  

 

2. Tabel Wali Murid 

Nama Tabel : wali_murid 

Primary Key : id_wali 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Digunakan untuk menyimpan data wali_murid. 

Tabel 4.3 Tabel Wali Murid 

No Field Data Type Length Keterangan 

1 Id_wali Integer  Primary Key 

2 Nama_wali Varchar 50  
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3. Tabel Eskul 

Nama Tabel : eskul 

Primary Key : id_eskul 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Digunakan untuk menyimpan data eskul. 

Tabel 4.4 Tabel Eskul 

 

4. Tabel Guru 

Tabel 4.5 Tabel Guru 

3 Alamat Varchar 100  

4 password Varchar 20  

No Field Data Type Length Keterangan 

1 Id_eskul Integer 
 

Primary Key 

2 Nama_ekskul Varchar 50  

3 Hari_ekskul Varchar 10  

4 Jam_ekskul Varchar 10  

5 Penanggung_jawab Varchar 50  

6 Cp_ekskul Varchar 15  

 No Field Data Type Length Keterangan 

1 Id_guru Integer 
 

Primary Key 

2 Id_matpel Integer 
 

Foreign Key 

3 Nama_guru Varchar 50  

4 Alamt_ Varchar 100 
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Nama Tabel : Guru 

Primary Key : id_guru 

Foreign Key : id_matpel 

Fungsi  : Digunakan untuk menyimpan data guru. 

5. Tabel Mata Pelajaran 

Nama Tabel : mata_pelajaran 

Primary Key : id_matpel 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Digunakan untuk menyimpan data mata pelajaran. 

Tabel 4.6 Tabel Mata Pelajaran 

No Field Data Type Length Keterangan 

1 Id_matpel Integer  Primary Key 

2 Nama_matpel Varchar 50  

 

6. Tabel Ruang Kelas 

Tabel 4.7 Tabel Ruang Kelas 

No Field Data Type Length Keterangan 

1 Id_kelas Integer 
 

Primary Key 

2 Nama_kelas Varchar 10  

3 Jumlah_siswa Integer 
 

 

 

Nama Tabel : ruang_kelas 

5 Pss_guru Varchar 20  
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Primary Key : id_kelas 

Foreign Key : - 

Fungsi   : Digunakan untuk menyimpan data ruang kelas. 

7. Tabel Mendapatkan 

Nama Tabel : Mendapatkan 

Primary Key : - 

Foreign Key : id_siswa, id_mapel 

Fungsi  : Digunakan untuk menyimpan data siswa mendapatkan 

mata pelajaran. 

 

Tabel 4.8 Tabel Mendapatkan 

No Field Data Type Length Keterangan 

1 Id_siswa Integer 
 

Foreign Key 

2 Id_mapel Integer 
 

Foreign Key 

 

8. Tabel Memperoleh 

Tabel 4.9 Tabel Memperoleh 

No Field Data Type Length Keterangan 

1 Id_kelas Integer 

 

Foreign Key 

2 Id_mapel Integer 

 

Foreign Key 

 

Nama Tabel : Memperoleh 

Primary Key : - 

Foreign Key : id_kelas, id_mapel 
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Fungsi  : Digunakan untuk menyimpan data mata pelajaran 

memperoleh ruang kelas. 

9. Tabel Mengikuti 

Nama Tabel : Mengikuti 

Primary Key : - 

Foreign Key : id_siswa, id_eskul 

Fungsi   : Digunakan untuk menyimpan data siswa mengikuti ekstra 

kulikuler. 

 

Tabel 4.10 Tabel Mengikuti 

No Field Data Type Length Keterangan 

1 Id_ siswa Integer 
 

Foreign Key 

2 Id_eskul Integer 
 

Foreign Key 

 

10. Tabel Detail Nilai Mapel 

Tabel 4.11 Tabel Detail Nilai Mapel 

No Field Data Type Length Keterangan 

1 Id_nilai_mapel Integer 
 

Primary Key 

2 Nilai_uts Integer 
 

 

3 Nilai_uas Integer   

4 Nilai_tugas Integer   

5 Nilai_akhir Integer   

Nama Tabel : Detail_nilai_mapel 

Primary Key : id_nilai_mapel 
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Foreign Key : - 

Fungsi   : Digunakan untuk menyimpan data detail nilai mata 

pelajaran siswa. 

11. Tabel Menghasilkan 

Nama Tabel : menghasilkan 

Primary Key : - 

Foreign Key : id_nilai_mapel, id_matpel 

Fungsi   : Digunakan untuk menyimpan data detail nilai mapel. 

Tabel 4.12 Tabel Menghasilkan 

No Field Data Type Length Keterangan 

1 id_nilai_mapel Integer 
 

Foreign Key 

2 Id_matpel Integer 
 

Foreign Key 

  

12. Tabel Penilaian Ekskul 

Nama Tabel : Penilaian_ekskul 

Primary Key : id_nilai 

Foreign Key : - 

Fungsi   : Digunakan untuk menyimpan data penilaian dari setiap 

ekskul yang diikuti. 

 

Tabel 4.13 Tabel Penilaian Ekskul 

No Field Data Type Length Keterangan 

1 id_nilai Integer 
 

Primary Key 

2 nilai Integer 
 

 

3 Tanggal DATE   
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4.6.2 Desain Input Output 

Dibawah ini terdapat desain dari aplikasi monitoring kegiatan siswa 

berbasis web pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya dan akan dijelaskan 

bagaimana cara menggunakan aplikasi ini nantinya. 

 

a. Desain Halaman Login 

 
Gambar 4.15 Desain Halaman Login 

Desain Halaman Login ini digunakan untuk pengecekan hak akses user. 

Pada halaman ini terdapat dua kolom, yaitu kolom username dan password dan 

apabila sudah benar maka fitur-fitur pada aplikasi ini akan terbuka sesuai dengan 

user yang  login. 

 

b. Desain Halaman Input Ekstra Kulikuler 

Gambar 4.16 merupakan tampilan untuk memasukkan data ekstra kulikuler 

yang diikuti oleh siswa. Data yang dimasukkan pada halaman ini meliputi ID ekstra 

kulikuler dimana ID tersebut diinputkan secara otomatis, nama siswa, hari, jam 

mulai dan jam selesai, penanggung jawab, dan CP (Contact Person) dari 

penanggung jawab ekstra kulikuler tersebut. Setelah data terisi semua, maka klik  
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Gambar 4.16 Desain Halaman Input Ekstra Kulikuler 

c. Desain Halaman Lihat Data Ekstra Kulikuler 

 
Gambar 4.17 Desain Halaman Lihat Data Ekstra Kulikuler 

Pada halaman ini digunakan untuk menampilkan data master dari ekstra  

kulikuler yang sudah diinputkan dari menu input Ekstra Kulikuler. Data yang 

ditampilkan meliputi nama ekstrakulikuler, hari, jam, penanggung jawab, dan CP 

(Contact Person). Pada halaman ini bisa mengubah atau menghapus data jika 

nantinya akan ada perubahan. 
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4.6.3 Implementasi dan Pembahasan 

Implementasi dan pembahasan membahas bagaimana kerja praktik 

dilakasanakan pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Pada pembahasan 

berikutnya juga akan disertakan cara pemasangan implementasi sistem, serta 

penjelasan pemakaian dari aplikasi Monitoring Kegiatan Siswa Berbasis Web. 

 

4.6.4 Implementasi Sistem 

Berdasarkan analisis sistem dapat ditentukan kapasitas hardware dan 

software yang memenuhi syarat yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. 

Secara umum hardware dan software yang digunakan dalam Sistem 

Informasi Monitoring Kegiatan Siswa Berbasis Web pada SMA Muhammadiyah 3 

Surabaya sebagai berikut:  

1. Untuk admin (Guru) dan kepala sekolah, membutuhkan seperangkat 

komputer sebagai server yang telah di install dan dikonfigurasikan sesuai 

standard minimal web browser, apache web server, PHP, sistem basis data 

MySQL dan terkoneksi internet. 

2. Untuk user (orang tua), aplikasi harus dapat diakses dari komputer serta 

aplikasi web browser pada umumnya (spesifikasi umum). 

4.6.5 Penjelasan Pemakaian 

Proses implementasi ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan penggunaan 

aplikasi di luar dari fungsi masing-masing stakeholder. Implementasi sistem non-

fungsional meliputi menu login, input ekstra kulikuler, dan lihat data 

ekstrakulikuler. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 
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A.  Admin 

1. Halaman Home 

Halaman depan atau Home merupakan halaman yang pertama kali tampil 

setelah admin berhasil login ke dalam sistem menggunakan username dan 

password. Pada Halaman Home berisikan informasi nama admin yang berhasil 

login, waktu terakhir login oleh admin, serta logo. 

 
Gambar 4.18 Halaman Home Admin 

2. Halaman Input Data Siswa 

Pada menu ini admin dapat menginputkan data tentang siswa yang 

bersekolah di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya yang meliputi NIS (Nomor Induk 

Siswa), nama lengkap siswa, password, kelas, dan alamat. Bagian sub input kelas, 

admin dapat secara otomatis memilih kelas sesuai yang terdapat pada SMA 

Muhammadiyah 3 Surabaya. Ketika input data siswa telah selesai, maka klik 

 untuk menyimpan data siswa yang telah diinputkan.  Namun apabila 

ingin mengulang kembali pengisian data siswa dari awal, klik . 



50 
 

 

 

 
Gambar 4.19 Halaman Input Data Siswa 

3. Halaman Edit Data Siwa 

 
Gambar 4.20 Halaman Edit Data Siswa 

Halaman edit data siswa digunakan untuk mengedit atau mengubah data 

yang telah diinputkan. Klik  untuk menyimpan perubahan, dan klik  

  untuk mengembalikan data awal sebelum edit. 
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4. Halaman Lihat Data Siswa 

 
Gambar 4.21 Halaman Lihat Data Siswa 

 
Gambar 4.22 Halaman Lihat Data Siswa (Berdasarkan Kategori) 

 

Pada halaman lihat data siswa ini berfungsi untuk menampilkan informasi 

tentang siswa SMA Muhammadiyah 3 Surabaya yang telah terinput oleh admin. 

Untuk melihat seluruh data siswa, maka tekan bagian  . Namun 

jika ingin menampilkan data siswa berdasarkan kategori dapat mengaturnya dengan 
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klik anak panah pada button yang sama, atau dapat melihat data siswa sesuai 

masukan pencarian pada kolom tabel  .  

 

5. Halaman Input Data Guru 

Halaman input data guru digunakan admin untuk menginputkan atau 

memasukkan informasi guru yang bekerja di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya 

yang meliputi ID guru, nama guru, password, wali kelas, foto, dan alamat guru. 

Untuk menambahkan foto dari guru yang inputkan, klik button  . Ketika 

input data guru selesai, maka klik button  untuk menyimpan data guru 

yang telah diinputkan. Namun apabila ingin mengulang kembali pengisian data 

guru dari awal, klik  

 
Gambar 4.23 Halaman Input Data Guru 

6. Halaman Lihat Data Guru Pengajar 

Halaman data guru pengajar digunakan untuk melihat informasi guru yang 

bekerja di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Untuk melihat seluruh data guru yang 

mengajar, maka tekan bagian  . 



53 
 

 

 

 
Gambar 4.24 Halaman Lihat Data Guru Pengajar 

 
Gambar 4.25 Halaman Lihat Data Guru Pengajar (Berdasarkan Kategori) 

Pada halaman lihat data guru pengajar dapat digunakan jika ingin 

menampilkan berdasarkan kategori dengan langkah klik anak panah pada button 

yang sama, atau dapat melihat data guru pengajar sesuai masukan pencarian pada 

kolom tabel  . 
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7. Halaman Input Data Wali Murid 

 
Gambar 4.26 Halaman Input Data Wali Murid 

Halaman input data wali murid ini digunakan untuk memasukkan informasi 

wali murid yang anaknya bersekolah di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya yang 

meliputi ID wali murid, nama lengkap, nama siswa, password, dan alamat. Pada 

kolom nama siswa, admin hanya dapat memilih nama siswa yang telah diinputkan 

oleh admin sebelumnya. 

 

8. Halaman Lihat Data Wali Murid 

Halaman data wali murid digunakan untuk melihat informasi wali murid 

yang anaknya bersekolah di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Pada menu pilihan 

terdapat tanda   yang digunakan untuk edit data wali murid, dan tanda  

digunakan untuk menghapus data wali murid terinput. Berikut ini tampilan dari 

halaman lihat data wali murid: 
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Gambar 4.27 Halaman Lihat Data Wali Murid 

9. Halaman Input Mata Pelajaran 

Halaman input mata pelajar ini digunakan untuk memasukkan mata 

pelajar yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Mata pelajaran yang 

diinpukan ini merupakan mata pelajaran yang diambil oleh siswa. 

 
Gambar 4.28 Halaman Input Mata Pelajaran 

10. Halaman Lihat Data Mata Pelajaran 

Halaman lihat data mata pelajaran ini menampilkan informasi tentang 

beberapa mata pelajaran di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Pada halaman ini 

admin dapat mengedit dan menghapus mata pelajaran. Untuk melihat seluruh data 

mata pelajaran, maka tekan bagian  . 
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Gambar 4.29 Halaman Lihat Data Mata Pelajaran 

Namun jika ingin menampilkan data mata pelajaran berdasarkan kategori 

dapat mengaturnya dengan klik anak panah pada button yang sama, atau dapat 

melihat data mata pelajaran sesuai masukan pencarian pada kolom tabel 

 . Berikut ini tampilan halaman data mata pelajaran berdasarkan 

kategori: 

 
Gambar 4.30 Halaman Lihat Data Mata Pelajaran (Berdasarkan Kategori) 
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11. Halaman Input Ruang Kelas 

 
Gambar 4.31 Halaman Input Ruang Kelas 

Halaman input ruang kelas digunakan untuk memasukkan data ruang kelas 

di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya yang meliputi nama ruang kelas dan jumlah 

siswa. Nama ruang kelas diisikan secara detail yaitu tingkat, jurusan, dan urutan 

kelas. 

12. Halaman Lihat Data Ruang Kelas 

 
Gambar 4.32 Halaman Lihat Data Ruang Kelas 
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Halaman lihat data ruang kelas ini menampilkan informasi tentang ruang 

kelas yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Pada halaman ini admin dapat 

mengedit dan menghapus ruang kelas. 

13. Halaman Input Jadwal Mata Pelajaran 

Halaman input jadwal mata pelajaran digunakan admin untuk memasukkan 

data mata pelajaran SMA Muhammadiyah 3 Surabaya yang meliputi data kelas, 

data mata pelajaran, hari, jam pelajaran, dan guru pengajar. 

 
Gambar 4.33 Halaman Input Jadwal Mata Pelajaran 

14. Halaman Lihat Jadwal Pelajaran 

 
Gambar 4.34 Halaman Lihat Jadwal Pelajaran 
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Halaman lihat jadwal pelajaran ini menampilkan informasi tentang jadwal 

pelajaran di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Pada halaman ini berisi hari, mata 

pelajaran, jam pelajaran, serta guru pengajar yang diambil oleh siswa. Admin dapat 

mengedit dan menghapus ruang kelas pada halaman lihat jadwal pelajaran ini. 

15. Halaman Akademik Jadwal Pelajaran Per kelas 

Halaman akademik jadwal pelajaran per kelas menampilkan informasi 

tentang jadwal pelajaran siswa SMA Muhammadiyah 3 Surabaya per kelas. Pada 

halaman ini admin dapat melakukan edit dan hapus data jadwal. 

 
Gambar 4.35 Halaman Akademik Jadwal Pelajaran Per kelas 

16.  Halaman Input Nilai Siswa 

Gambar di bawan ini merupakan halaman untuk admin menginputkan nilai 

dari siswa SMA Muhammadiyah 3 Surabaya berdasarkan kelas, semester dan tahun 

ajaran. Setelah memilih kelas, semester dan tahun ajaran kemudian tekan button 

input nilai . 
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Gambar 4.36 Halaman Input Nilai Peserta Didik (Siswa) 

17. Halaman Input Nilai Siswa (Setelah Klik “Input Nilai”) 

 
Gambar 4.37 Halaman Input Nilai Siswa (Setelah Klik “Input Nilai”) 

Halaman input nilai siswa digunakan untuk memasukkan informasi nilai 

siswa SMA Muhammadiyah 3 Surabaya yang meliputi data nama siswa, mata 

pelajaran, dan nilai. Admin disini hanya dapat memilih pada setiap pengisian data 

yang telah ada. Pada kolom nilai terbagi menjadi 3 ranah penilaian yaitu nilai 

afektif, kognitif, dan psikomotorik. Setelah data telah terisi semua, maka klik button 
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. Namun jika ingin mengulang kembali pengisian data maka klik 

 . 

 

18. Halaman Input Ekstra Kulikuler 

Berikut adalah tampilan untuk memasukkan data ekstra kulikuler yang 

diikuti oleh siswa. Data yang di masukkan pada halaman ini meliputi ID ekstra 

kulikuler dimana ID tersebut di inputkan secara otomatis, nama siswa, hari, jam 

mulai dan jam selesai, penanggung jawab, dan CP (Contact Person) dari 

penanggung jawab ekstra kulikuler tersebut. Setelah data telah terisi semua, maka 

klik button   

 
Gambar 4.38 Halaman Input Ekstra Kulikuler 

19. Halaman Lihat Data Ekstra Kulikuler 

Pada halaman ini untuk menampilkan data master dari ekstrakulikuler yang 

sudah diinputkan dari menu input Ekstra Kulikuler. Data yang ditampilkan meliputi 

nama ekstrakulikuler, hari, jam, penanggung jawab, dan CP (Contact Person). Pada 

halaman ini bisa mengubah atau menghapus data jika nantinya akan ada perubahan. 



62 
 

 

 

 
Gambar 4.39 Halaman Lihat Data Ekstra Kulikuler 

 
Gambar 4.40 Halaman Lihat Data Ekstra Kulikuler (Berdasarkan Kategori) 

20. Halaman Lihat Data Rekapitulasi Nilai 

 
Gambar 4.41 Halaman Lihat Data Rekapitulasi Nilai 
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Halaman berikut menampilkan data rekapitulasi nilai dari setiap kelasnya. 

Data yang ditampilkan meliputi no. NIS, nama siswa, alamat, dan rincian nilai. 

 

21. Halaman Profile 

Pada halaman profil ini untuk mengetahui biodata admin meliputi nama, 

username, login terakhir, dan login saat ini. 

 
Gambar 4.42 Halaman Profile 

22. Halaman Ubah Password 

 
Gambar 4.43 Halaman Ubah Password 

Pada halaman berikut admin bisa mengubah password dengan mengisi form  
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password lama, password baru, dan ulangi password baru. Setelah data terisi semua 

makan klik button   . 

23. Halaman User Setting 

Halaman berikut admin bisa menambahkan user lagi sebagai dengan status 

administrator. Input data yang diperlukan meliputi nama administrator, username, 

password, dan ulangi password. Setalah data terisi semua klik button  

 
Gambar 4.44 Halaman User Setting 

24. Halaman Logout 

Dialog logout digunakan untuk keluar dari akun, sebelum keluar dari 

akun akan muncul dialog untuk meyakinkan apakah benar-benar ingin keluar 

dari akun, seperti gambar dibawah. Setelah yakin keluar dari akun ini tekan OK. 

 
Gambar 4.45 Halaman Logout 
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B. User 

1. Halaman Home 

Halaman depan atau Home merupakan halaman yang pertama kali tampil 

setelah user berhasil login ke dalam sistem. Pada Home berisikan informasi nama 

wali murid yang berhasil login, password, dan logout. Pada halaman utama ini 

terdapat menu utama yang berada pada sis kiri yaitu menu nilai, menu kelas, menu 

biodata, menu kegiatan. 

 
Gambar 4.46 Halaman Home User 

2. Halaman Biodata Siswa 

 
Gambar 4.47 Halaman Biodata Siswa 
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Pada menu biodata siswa untuk mengetahui data secara singkat dari siswa yang 

meliputi Nomor Induk Siswa (NIS), nama lengkap, alamat, dan kelas. 

 

3. Halaman Daftar Siswa Sekelas 

Halaman berikut bertujuan untuk menampilkan siapa saja teman sekelas 

dengan siswa sesuai kelasnya. Data teman sekelas yang ditampilkan meliputi No. 

Absen, NIS, Nama, dan alamat. 

 
Gambar 4.48 Halaman Daftar Siswa Sekelas 

4. Halaman Jadwal Pelajaran 

 
Gambar 4.49 Halaman Jadwal Pelajaran 
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Halaman di atas digunakan untuk menampilkan jadwal pelajaran yang  

dimiliki oleh siswa. Data yang ditampilkan meliputi hari, mata pelajaran, guru 

pengajar, dan juga bisa melihat foto guru pengajar. 

 

5. Halaman Lihat Nilai 

Pada halaman lihat nilai bertujuan untuk menampilkan rekapitulasi nilai 

siswa per semester. Data rekapitulasi yang ditampilkan meliputi mata pelajaran, 

semester, tahun ajaran, nilai afektif, nilai kognitif, nilai  psikomotrik, dan nilai rata 

– rata. 

 
Gambar 4.50 Halaman Lihat Nilai 

6. Halaman Kegiatan yang Diikuti 

Halaman berikut untuk menapilkan kegitan ektrakulikuler yang diikuti oleh 

siswa. Data yang ditampilkan meliputi nama, hari, jam, penanggung jawab, CP 

(Contact Person), dan bisa melihat teman yang mengikuti kegiatan yang sama. 
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Gambar 4.51 Halaman Kegiatan yang Diikuti 

7. Halaman Lihat Teman Kegiatan yang Diikuti 

 
Gambar 4.52 Halaman Lihat Teman Kegiatan yang Diikuti 

Pada halaman berikut setelah klik lihat teman maka akan muncul nama – 

nama teman yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler yang sama. Data yang 

ditampilkan meliputi nama, alamat, dan kelas. 
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8. Halaman Grafik Prestasi 

Pada halaman grafik prestasi ini digunakan untuk mengetahui grafik nilai 

siswa dari setiap semesternya, dimana wali murid dapat mengetahui secara mudah 

apakah nilai setiap semester dari siswa naik ataupun turun. Halaman grafik ini 

memuat grafik nilai siswa selama berada pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. 

 
Gambar 4.53 Halaman Grafik Prestasi 

9. Halaman Biodata Wali Murid 

 
Gambar 4.54 Halaman Biodata Wali Murid 
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Pada menu biodata wali murid untuk mengetahui data secara singkat dari 

wali murid yang meliputi ID wali murid, nama lengkap, dan alamat. Disini wali 

murid berarti user yang telah login kedalam sistem. 

 

10. Halaman Ubah Password 

Pada halaman berikut admin bisa mengubah password dengan mengisi form  

password lama, password baru, dan ulangi password baru. Setelah data terisi semua 

makan klik button  

 
Gambar 4.55 Halaman Ubah Password 

11. Halaman Logout 

Dialog logout digunakan untuk keluar dari akun tersebut, sebelum keluar 

dari akun tersebut akan muncul dialog untuk meyakinkan apakah benar – benar 

ingin keluar dari akun ini seperti gambar dibawah. Setelah yakin keluar dari akun 

ini tekan OK. 
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Gambar 4.56 Halaman Logout 
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BAB V 

PENUTUP 

 Pada bab terakhir ini, berisi beberapa kesimpulan dan saran yang dapat 

diberikan berdasarkan aplikasi yang dibuat. 

5.1   Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil pada rancang bangun sistem informasi 

monitoring kegiatan siswa berbasis web pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya 

adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya sistem informasi ini mampu memberikan kemudahan bagi 

orang tua siswa dan pihak sekolah untuk melihat log kegiatan yang 

terjadwal secara lengkap dan lebih cepat. 

2. Sistem informasi ini membantu pihak sekolah untuk turut berperan serta 

kepada orang tua siswa dalam memberikan pengawasan kepada siswa 

mengenai tingkat perkembangan pendidikan akademik dan non-akademik 

di sekolah. 

5.2 Saran 

 Dari penggunaan sistem informasi ini masih terdapat beberapa kekurangan. 

Demi pengembangan dan kemajuan yang lebih baik, maka yang perlu diperhatikan 

untuk pengembangan selanjutnya yaitu dapat dilakukan hal-hal berikut: 

1. Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Siswa Berbasis 

Web Pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya ini menjadi salah satu pilihan 

alternatif untuk membantu proses kerja guru dalam mengolah data keaktifan 

siswa dalam mendapatkan perkembangan prestasi akademik dan non-

akademik siswa. 
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2. Untuk menunjang kinerja yang baik diperlukan sumber daya manusia yang 

terampil agar Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Siswa Berbasis Web 

Pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya ini dapat berjalan dengan lancar, 

dengan cara memberikan pelatihan penggunaan Sistem Informasi 

Monitoring Kegiatan Siswa Berbasis Web Pada SMA Muhammadiyah 3 

Surabaya kepada para orang tua, kepala sekolah, serta guru yang berperan 

sebagai admin. 

3. Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Siswa Berbasis 

Web Pada SMA Muhammadiyah 3 Surabaya ini perlu didukung oleh 

perangkat yang memadai, baik perangkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software), maupun jaringan (network). 
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