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BAB II 

HASIL SURVEY 

 

2.1 Gambaran Umum SMK Prapanca 2 Surabaya 

Sekolah Menengah Kejuruan Prapanca 2 Surabaya adalah salah satu 

lembaga satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan 

pada jenjang pendidikan menengah atas serta memiliki jenjang akreditasi negeri. 

Sekolah ini adalah sebuah sekolah menengah kejuruan yang didirikan pada tahun 

1999 oleh Drs. H.Suwandi di bawah kepengurusan Yayasan Pendidikan 

Wartawan Jawa Timur. Sekolah ini berdiri pada tanah pribadi di jalan Nginden 

Intan Timur I/20. 

Awalnya sekolah ini berafiliasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan 

Pariwisata Prapanca 1 Surabaya. Seiring dengan berjalannya waktu, lambat laun 

sekolah ini berkembang dan telah memiliki gedung yang layak untuk dijadikan 

saran dan prasarana. Sekolah ini mempunyai sistem akademik yang bersifat non 

komputerisasi Laporan-laporan yang dihasilkan juga belum terintegrasi dengan 

baik, sehingga dibutuhkan waktu yang lama. Rancang bangun sistem yang penulis 

tawarkan, diharapkan mampu membantu pihak sekolah dalam kegiatan proses 

belajar mengajar dan akademik. 

2.1.1 Visi dan Misi Sekolah 

Sekolah Menengah Kejuruan ini memiliki visi dan misi yang akan diraih 

dan diupayakan pelaksanaannya sebagai berikut : 

1.  Visi  
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 Mewujudkan SMK sebagai lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan 

lulusan berstandar Nasional untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja menengah 

yang profesional pada era persaingan global. 

2.  Misi  

a. Mengupayakan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dibidang   

akuntansi dan presenter yang memiliki etos kerja sesuai dengan harapan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri. 

b. Melaksanakan secara optimal sistem pendidikan menengah kejuruan yang 

dipadukan dengan ketentuan dari BU/DI melalui sinkronisasi kurikulum. 

c. Mengupayakan kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan sebagai  

wujud pemberian layanan Pendidikan Menengah Kejuruan yang bermutu dan 

berbasis pada keunggulan lokal. 

d. Meningkatkan peran serta semua unsur yang ada pada sekolah (yayasan, staf 

sekolah, guru, siswa dan orang tua) dalam penyelenggaraan pendidikan. 

e. Mempertahankan kebiasaan disiplin yang tinggi terutama pimpinan sekolah, 

guru dan siswa sebagai modal dasar yang nantinya akan digunakan dalam 

dunia kerja. 

f. Meningkatkan jalinan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri 

dalam rangka penyaluran tamatan. 

Berikut ini kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Prapanca 2 Surabaya : 

A. Identitas Sekolah 

1. Nomer Statistik Sekolah  : 34405601371 

2. NDS     : 43053011305 

3. Nama Sekolah    : SMK Prapanca 2 
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4. Nama Yayasan   :Yayasan Pendidikan Wartawan 

Jawa Timur 

5. Tanggal & No.Akte Yayasan  : 28 April 2006 & No.15 

6. Nama Kepala Sekolah   : Drs. H.Suwandi 

7. Nama Ketua Komite   : H. Prijo Sukotjo, S.H 

8. Status     : Swasta 

9. Pelaksanaan belajar mengajar : Pagi 

10. Program Keahlian   : Akuntansi – Akreditasi A 

     : Broadcasting –Belum Terakreditasi 

11. Alamat sekolah 

a. Jalan    : Nginden Intan Timur I/20 

b. Kelurahan    : Medokan Semampir 

c. Kecamatan   : Sukolilo 

d. Kota    : Surabaya 

e. Propinsi    : Jawa Timur 

f. No.telp    : 031-5910718 

g. Email    : smkprapanca2@yahoo.co.id 

h. Site    : http://smkprapanca2.blogspot.com 

B. Surat Keputusan (SK) Pendirian 

1. Nomer     : 01 Y 98 

2. Tanggal    : 22 Agustus 1998, YO 17 Juli 2004 

3. Lembaga yang mengeluarkan SK: Dinas Pendidikan Jawa timur 

C. Akreditasi 

1. Jenjang    : Terakreditasi A 

 

mailto:smkprapanca2@yahoo.co.id
http://smkprapanca2.blogspot.com/
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2. Nomer     : Mk. 001155 

3. Tanggal    : 21 Oktober 2009 

4. Berlaku sampai   : Tahun ajaran 2014/2015 

5. Lembaga yang mengeluarkan SK : Badan Akreditasi Nasional Sekolah 

Madrasah (BAN-S/M) 

6. Kepala Sekolah   : Drs. H.Suwandi 

7. Nomer SK    : 02/YPW-JT/Kep/VII/1999 

8. Tanggal    : 1 Juli 1999 

9. Lembaga yang mengeluarkan SK :Yayasan Pendidikan Wartawan 

Jawa Timur   

2.2 Struktur Organisasi SMK Prapanca 2 Surabaya 

Adapun Struktur organisasi pada SMK Prapanca 2 Surabaya dapat dilihat 

pada gambar 1.1. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekolah 

 

2.3 Deskripsi Tugas 

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar 2.1 dapat dideskripsikan tugas 

yang dimiliki oleh tiap bagian yang bersangkutan sebagai berikut : 

1. Kepala Sekolah 

Memimpin seluruh staff dan pegawai. Kepala sekolah bertugas sebagai 

edukator manajer, administrator, pemimpin, motivator, inovator. Menerima 
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berbagai laporan, bertanggung jawab untuk memajukan sekolah yang 

ditanganinya. 

2. Dewan/Komite Sekolah 

Mengawasi jalannya proses belajar mengajar dan mengawasi pendistribusian 

keuangan sekolah. Mendapatkan laporan baik penerimaan maupun pengeluaran 

keuangan sekolah.  

3. Tata Usaha 

Tata usaha bertugas membantu proses penyelenggaraan sekolah dari sisi 

administratif antara lain surat menyurat, yaitu membuat surat yang akan 

dikeluarkan pihak sekolah dan mengorganisir surat-surat yang masuk sebelum 

disampaikan kepada yang bersangkutan dan keuangan, yaitu pembayaran SPP 

dan SP oleh siswa. 

4. Wakil Kepala Sekolah Kurikulum 

Membantu Kepala Sekolah dalam menyusun dan menjabarkan kalender 

pendidikan serta menyusun pembagian tugas guru dan pengaturan jadwal  

pelajaran. 

5. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan 

Membantu Kepala Sekolah dalam mengatur bimbingan dan konseling. Selain 

itu bertugas dalam pembinaan siswa yang meliputi : Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIS), Unit Kesehatan Siswa (UKS), Paskibra dan lain-lain. 

6. Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana 

 Membantu Kepala Sekolah dalam hal merencanakan semua kebutuhan sarana 

atau prasarana untuk menunjang belajar mengajar serta mengatur penggunaan 

saran dan prasarana. 

 



13 

7. Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat (Humas) 

Bertugas dalam hal mengatur dan mengembangkan hubungan dengan 

masyarakat ataupun dengan komite sekolah serta mengatur pengadaan bakti 

sosial dan karya wisata. 

8. Wali Kelas 

Wali kelas bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan anak 

didik pada kelas yang ditugaskan kepadanya. Wali kelas bertanggung jawab 

dalam pengisian raport siswa yang akan diberikan kepada wali siswa. Wali 

kelas juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pihak sekolah 

dengan orang tua wali siswa. 

9. Guru  

Guru bertanggung jawab atas keberhasilan  penyampaian materi dan hasil yang 

dicapai oleh anak didiknya. Guru memberikan laporan secara berkala hal-hal 

yang telah dicapai selama proses belajar mengajar. 

10. Siswa 

Siswa bertanggung jawab atas nama baik sekolah dan mentaati seluruh 

peraturan yang berlaku di sekolah. 

11. Masyarakat 

 

A. Kegiatan Ekstrakurikuler 

 Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah SMK Prapanca 2 

Surabaya adalah sebagi berikut : 

1. Desain Grafis 

2. Presenter 
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3. Bola voli 

4. Fitness 

5. Seni beladiri 

6. Pengelolahan majalah dinding 

7. Paskibraka 

8. Baca tulis Al-Qur’an 

 

B. Fasilitas  

Adapun fasilitas yang ada di sekolah SMK Prapanca 2 Surabaya adalah 

sebagi berikut : 

1. Ruang belajar kelas 1 : 8 kelas 

2. Ruang belajar kelas 2 : 5 kelas 

3. Ruang belajar kelas 3 : 4  kelas (* dalam proses pembangunan ruang kelas 

baru) 

4. Ruang kepala sekolah 

5. Ruang wakasek 

6. Ruang bimbingan 

7. Ruang guru 

8. Ruang tata usaha  

9. Ruang UKS 

10. Ruang studio musik 

11. Ruang ganti pakaian 

12. Ruang serbaguna/auditorium 

13. Ruang fitness 
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14. Perpustakaan 

15. Laboratorium komputer 

16. Laboratorium bahasa 

17. Laboratorium radio dan televisi 

18. Koperasi siswa (kopsis) 

19. Kantin sekolah 

20. Masjid 

21. Lapangan olah raga (basket,bola voli, senam) di halaman sekolah. 

 

2.4 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 

A. Dokumen Flow  

Dokumen flow yang akan dijelaskan meliputi, penerimaan siswa baru   

(Gambar 2.2), heregistrasi (Gambar 2.3), absensi kelas (Gambar 2.4), ulangan 

harian (Gambar 2.5), Ujian Tengah Semester (Gambar 2.6), Ujian Akhir 

Semester  (Gambar 2.7), remidial (Gambar 2.8),. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada sub bab berikut ini :  

A.1  Dokumen Flow Penerimaan Siswa Baru  

 Daari gambar ini dapat diuraikan bahwa calon siswa baru mendapatkan 

form pendaftaran dan mengisinya. Kemudian menyerahkannya ke petugas PSB 

dan mengecek keengkapan data calon siswa baru. Petugas PSB membuat laporan 

siswa baru rangkap dua. Rangkap kedua diberikan ke kepala sekolah. 
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Dokumen Flow Penerimaan Siswa Baru

Petugas PSB Kepala SekolahCalon Siswa Baru

Mulai

Form 
pendaftaran

Mengisi form 
pendaftaran

Data calon 
siswa baru

Data daftar 
siswa

Cek 
kelengkapan 
calon siswa 

baru

Data siswa 
baru

Membuat 
laporan siswa 

baru

Laporan 
siswa baru

Laporan 
siswa baru

N Mulai

 

Gambar 2.2 Dokumen flow penerimaan siswa baru  

 

A.2 Dokumen Flow Heregistrasi 

 Dari gambar ini dapat diuraikan bahwa siswa  akan melakukan proses 

heregistrasi atau yang biasa disebut dengan daftar ulang dapat langsung 

melakukan proses pengisian form heregistrasi yang telah ada. Siswa akan 

mengisi form heregistrasi yang berisi data siswa lengkap, dimana sebagai 

acuan untuk melakukan pembagian kelas berdasarkan jurusan dan tingkatan 

dan diserahkan ke bagian TU. Bagian TU merekap semua data siswa yang 

telah heregistrasi dan hasil pembagian kelas baru dalam bentuk laporan 

sebanyak dua  rangkap. Kepala sekolah mendapatkan hasil akhir heregistrasi 
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dari tata usaha berupa laporan siswa yang telah melakukan daftar ulang 

sebanyak dua rangkap. Kemdian mengesahkan kedua dokumen laporan, 

kemudian menyerahkan kembali ke bagian tata usaha satu laporan dan  satu 

laporan lainnya dijadikan sebagai arsip kepala sekolah. TU membuat daftar 

siswa yang telah heregistrasi dan diumumkan untuk siswa.  

 

Dokumen Flow Heregistrasi

TU Kepala SekolahSiswa 

Mulai 

Form Her

Data siswa 
Her

Isi form 
Her

Bagi kelas siswa 
berdasarkan 

jurusan & 
tingkatan 

Data siswa 
perkelas & 

jurusan 

Rekap data 
siswa

Laporan data 
siswa

Laporan data 
siswa resmi

Menuliskan 
kembali daftar 
siswa resmi 

Her-registrasi

Daftar hasil 
pembagian 

kelas

Daftar hasil 
pembagian 

kelas

Selesai 

Laporan data 
siswa

Penyetujuan 
laporan data 

siswa 

N

Laporan data 
siswa resmi

 

Gambar 2.3 Dokumen flow heregistrasi 
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A.3 Dokumen Flow Absensi Kelas 

Dari gambar dokumen flow di bawah ini dapat dijelaskan bahwa siswa 

mendapat absensi kelas dari TU untuk diisi setiap harinya.  Kemudian bagian TU 

merekap absensi setiap bulannya yang kemudian diserahkan ke wali kelas masing-

masing. 

 

Dokumen Flow Absensi Kelas

Siswa Wali KelasTU

Mulai 

Daftar absensi 
kelas

Isi 
absensi 
kelas

Data absensi 
kelas siswa 

Rekap 
absensi kelas 

siswa

Laporan 
absensi kelas

Laporan 
absensi kelas

Selesai N

 

Gambar 2.4 Dokumen flow absensi kelas 
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A.4 Dokumen Flow Ulangan Harian  

Dari gambar dokumen flow di atas maka dapat dijelaskan bahwa setelah 

melalui proses belajar mengajar, berdasarkan modul materi yang diberikan, guru 

membuat soal ulangan harian sebagai salah satu pendukung nilai siswa. Setelah 

siswa mengerjakan soal, guru mengoreksi lembar jawaban siswa dan memberi 

nilai serta membuat daftar nilainya. Siswa akan mendapatkan hasil ulangan harian 

berupa lembar jawaban yang telah diberi nilai dari guru. Terakhir, guru akan 

membuat daftar nilai ulangan harian rangka dua. Dokumen satu sebagia arsip 

guru, yang kedua diserahkan ke bagian TU dan diarsip. 

 
Dokumen Flow Ulangan Harian

SiswaGuru

Mulai 

Modul 
belajar

Membuat 
soal ulangan 

harian

Mengerjakan 
soal UH

Memeriksa 
lembar 

jawaban

Membuat 
daftar nilai 

UH

Selesai 

Daftar nilai 
UH

Soal UH Soal UH

Lembar 
jawaban UH

Lembar 
jawaban UH

Lembar 
jawaban 
bernilai

Lembar 
jawaban 
bernilai

 

Gambar 2.5 Dokumen flow ulangan harian  
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A.5 Dokumen Flow Ulangan Tengah Semester 

Berdasarkan gambar di bawah ini dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan modul 

belajar yang telah diberikan kepada siswa untuk pertengahan semester, guru 

membuat soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan menyerahkannya kepada Tata 

Usaha (TU). Bagian TU memperbanyak soal UTS sebagai isian siswa dalam 

mengikuti ujian. Siswa mengikuti UTS dengan mengisi soal UTS berdasarkan 

materi yang telah didapatkan di kelas sampai tengah semester. Guru mengoreksi 

lembar jawaban siswa dan memberi nilai serta membuat daftar nilainya. Siswa 

akan mendapatkan hasil ulangan harian berupa lembar jawaban yang telah diberi 

nilai dari guru. Terakhir, guru akan membuat daftar nilai UTS rangka dua. 

Dokumen satu sebagia arsip guru, yang kedua diserahkan ke bagian TU dan 

diarsip. 

Dokumen Flow UTS

TU SiswaGuru 

Mulai

Modul belajar 
tengah 

semester

Selesai 

Membuat 
soal UTS

Soal UTS Memperb
anyak 

soal UTS

Soal UTS Mengisi 
soal UTS

Lembar 
jawaban UTS

Mengoreksi 
lembar 

jawaban 

Lembar 
jawaban 
bernilai

Lembar 
jawaban 
bernilai

Membuat 
daftar 
nilai

Daftar nilai 
UTS

Daftar nilai 
UTS

 

Gambar 2.6 Dokumen flow ulangan tengah semester 
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A.6 Dokumen Flow Ulangan Akhir Semester  

Berdasarkan modul belajar yang telah diberikan kepada siswa untuk 

pertengahan semester, guru membuat soal Ujian Tengah Semester (UAS) dan 

menyerahkannya kepada Tata Usaha (TU). Bagian TU memperbanyak soal UAS 

sebagai isian siswa dalam mengikuti ujian. Siswa mengikuti UAS dengan mengisi 

soal UAS berdasarkan materi yang telah didapatkan di kelas sampai tengah 

semester. Guru mengoreksi lembar jawaban siswa dan memberi nilai serta 

membuat daftar nilainya. Siswa akan mendapatkan hasil ulangan harian berupa 

lembar jawaban yang telah diberi nilai dari guru. Terakhir, guru akan membuat 

daftar nilai UAS rangka dua. Dokumen satu sebagia arsip guru, yang kedua 

diserahkan ke bagian TU dan diarsip. 

Dokumen Flow UAS

TU Siswa Guru

Lembar 
jawaban UAS

Soal UAS Memperbanyak 
soal UAS

Lembar 
jawaban 
bernilai

Lembar 
jawaban 
bernilai

Membuat 
soal UAS

Selesai 

Daftar nilai 
UAS

Mulai

Modul belajar 
akhir 

semester

Mengoreksi 
lembar 

jawaban 

Membuat 
daftar 
nilai

Daftar nilai 
UAS

Mengisi 
soal UAS

Soal UAS

 

Gambar 2.7 Dokumen flow ulangan akhir semester  
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A.7 Dokumen Flow Remidial 

Berdasarkan daftar nilai baik nilai UTS atau UAS guru melakukan seleksi 

terhadap siswa yang memiliki nilai dibawah rata-rata kelas dan 

mengelompokkannya ke daftar siswa remidi. Siswa akan menerima daftar yang 

mengikuti remidi. Membuat soal remidi sebagai bahan isian siswa yang harus 

memperbaiki nilai ujiannya setelah jadwal ditentukan oleh guru. Guru mengoreksi 

lembar jawaban remidi dan memberi nilai dan diserahkan kembali kepada siswa. 

Guru mengoreksi lembar jawaban siswa dan memberi nilai serta membuat daftar 

nilainya. Siswa akan mendapatkan hasil remidial berupa lembar jawaban yang 

telah diberi nilai dari guru. Terakhir, guru akan membuat daftar nilai remidi 

rangka dua. Dokumen satu sebagia arsip guru, yang kedua diserahkan ke bagian 

TU dan diarsip 
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Dokumen Flow Remidial

Siswa TUGuru 

Mulai 

Daftar nilai 
UTS/UAS

Seleksi 
siswa ikut 

remidi

Menentukan 
jadwal 

untuk remidi

Jadwal 
remidi

Memperbanyak 
soal remidi

Soal remidi

Lembar 
jawaban

Mengoreksi 
lembar 

jawaban 

Lembar 
jawaban 
bernilai

Membuat 
daftar nilai

Daftar nilai 
remidi

Daftar siswa 
remidiDaftar siswa 

remidi

Mengikuti 
remidi

Lembar 
jawaban 
bernilai

Daftar nilai 
remidi

Selesai 

Jadwal 
remidi

 

Gambar 2.8 Dokumen flow remidial 

 

2.5 Dokumen Input/Output 

Dokumen I/O merupakan dasar rancangan file untuk membuat program 

aplikasi yang didasarkan oleh dokumen atau data yang tercetak yang ada dan 

disesuaikan dengan proses yang telah dimiliki dan dirancang sebelumnya. Berikut 
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ini merupakan beberapa contoh dokumen I/O sistem informasi akademik pada 

SMK Prapanca 2 Surabaya. Adapun beberapa contoh dari dokumen I/O antara 

lain seperti di bawah ini : 

A. Daftar nama siswa kelas satu jurusan akuntansi ( XAK-1 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Daftar nama siswa 
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Gambar di atas merupakan daftar siswa kelas satu jurusan akuntansi ( XAK-1 ) 

yang disertakan nomor absen dan jenis kelamin siswa. Daftar ini digunakan untuk 

menuliskan nilai oleh masing-masing guru dalam kegiatan belajar mengajar.  

B. Daftar kode guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.10 Daftar kode guru 
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Gambar di atas adalah daftar guru yang ditampilkan dalam bentuk absensi yang 

berguna sebagai absensi guru yang mencatat jika ada guru yang tidak masuk 

sekolah. Alasan pada absensi dibedakan 3 yaitu sakit, alpa dan ijin, agar dapat 

mudah mengetahui status guru pada suatu hari maupun suatu periode. 

C. Daftar rekap absensi siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Daftar rekap absensi siswa 
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Gambar di atas adalah daftar siswa yang ditampilkan dalam bentuk absensi yang 

berguna sebagai absensi siswa yang mencatat jika ada siswa yang tidak masuk 

sekolah. Alasan pada absensi dibedakan 3 yaitu sakit, alpa dan ijin, agar dapat 

mudah mengetahui status siswa pada suatu hari maupun suatu periode. 

D. Jadwal Pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Jadwal pembelajaran 
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Gambar di atas adalah contoh form penilaian dari prakerin di suatu perusahaan 

yang dilakukan oleh setiap siswa sebagai salah satu dalam  menyelesaikan satuan 

pendidikan selama sekolah di SMK Prapanca 2 Surabaya. 

E. Daftar pembagian tugas mengajar guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Daftar pembagian tugas mengajar guru 
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Gambar di atas merupakan daftar pembagian tugas mengajar, disertakan kode 

yang digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari 

pembuatan dokumen tersebut unutk mengetahui posisi guru apabila dilakukan 

penjadwalan mata pelajaran ataupun untuk pencarian guru tersebut. 
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