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ABSTRAK 
 

SHOLEHAH. 2007. SISTEM KOMPUTERISASI ADMINISTRASI 

SISWA di SMA NEGERI 3 SURAKARTA. Program Diploma III Ilmu 

Komputer. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

 

Teknologi informasi sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan yang 

berhubungan dengan sistem informasi dapat dijadikan solusi pemecahan masalah 

sehingga memperlancar dan mempermudah suatu pekerjaan dengan hasil yang 

diharapkan. 

Penyusunan tugas akhir ini bertujuan membantu pengolahan data 

administrasi siswa yang belum secara komputerisasi di SMA Negeri 3 Surakarta 

dengan harapan dapat memberi kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam 

penyelesaiannya. Pembuatan aplikasi program pendukung ini menggunakan 

bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0 dengan Database Ms.Access yang 

disesuaikan mampu memenuhi kebutuhan. 

Penyelesaian dari tugas akhir ini menghasilkan suatu aplikasi perangkat 

lunak Sistem Komputerisasi Administrasi Siswa di SMA Negeri 3 Surakarta 

dengan laporan-laporan antara lain : laporan biodata siswa , laporan absensi kelas, 

laporan daftar guru, laporan biodata guru, laporan nilai raport, laporan nilai 

permatapelajaran, laporan transaksi pembayaran. 
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MOTTO 

 

…Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu 

kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri…. 

(QS Ar-Ra’d : 11) 

 

Barang siapa yang mampu melihat (persoalan) dirinya, 

ia akan mampu melihat (kasih sayang) Tuhannya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada jaman globalisasi kini teknologi telah berkembang pesat 

seiring dengan meningkatnya sumber daya manusia didunia. 

Pengaplikasiannya telah diterapkan pada pendidikan, militer, perkantoran 

dan bahkan dikehidupan sehari-hari. Teknologi tersebut mempunyai fungsi 

utama bagi manusia yaitu untuk mempermudah dan memperlancar  suatu 

pekerjaan dengan hasil yang diharapkan.  

  Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang semakin 

dikembangkan saat seperti sekarang ini, penerapan sistem informasi di 

dalam berbagai bidang merupakan suatu keharusan. Hal tersebut 

dikarenakan saat ini masyarakat lebih mengutamakan pemecahan masalah 

yang lebih cepat dan akurat. Dengan digunakannya sistem informasi sebagai 

solusi tercepat dan terakurat saat ini, diharapkan segala masalah yang 

membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaiannya dapat diatasi 

dengan sangat mudah. Sebagai pemenuhan kebutuhan tersebut maka instansi 

perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sistem 

informasi berbasis komputer sehingga aktifitas kerja yang menyangkut 

dengan pemrosesan data dapat diperoleh dengan secara efisien, efektif dan 

akurat. Sebagaimana diketahui bahwa sistem informasi berbasis komputer 

merupakan suatu alat yang sangat menunjang tingkat kelancaran dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. 

Penggunaan teknologi informasi berbasis komputer ini, penulis 

terapkan pada sistem administrasi siswa di SMA negeri 3 surakarta. 

Kebutuhan data terkait dengan siswa yang semakin kompleks sehingga 

memerlukan ketelitian tinggi dalam mengolah, memilih dan menyimpan  

data tersebut. Hal ini tentu tidak akan lepas dari kebutuhan waktu yang akan 

tersita, oleh karena itu penulis membuat suatu program komputerisasi yang 

berkaitan dengan hal tersebut diatas. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat 

maka diperlukan suatu sistem dengan mempertimbangkan jenis dan 

karakteristik pelayanan yang dihasilkan maka perumusan masalah dari 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara memberikan solusi untuk menangani masalah-

masalah dalam sistem administrasi siswa di SMA Negeri 3 

Surakarta dengan aplikasi komputer? 

2. Bagaimana cara membuat sistem administrasi siswa berbasis 

komputer dengan sistematis, cepat, akurat dan efisien? 

3. Bagaimana memberikan kemudahan pada pengguna dalam 

mengakses program sistem administrasi siswa di SMA Negeri 3 

Surakarta oleh pengguna ? 

  

1.3 Pembatasan Masalah 

 Dengan adanya perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, 

maka penulis membatasi masalah yang akan dianalisa. Mengingat 

terbatasnya waktu, tenaga dan pikiran, maka penulis hanya membatasi pada 

sistem informasi administrasi yang meliputi : proses pendataan siswa, 

pendataan nilai, proses pembuatan laporan nilai siswa, pengarsipan sampai 

dengan penempatan ruang kelas, no absen dan daftar pembayaran iuran BP3 

dan dengan harapan dapat mendukung proses operasional SMA Negeri 3 

Surakarta dengan baik. 

  Pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman Borland 

Delphi 7.0 dengan   database  MS. Access yang disesuaikan dengan 

kebutuhan Sistem Administrasi Siswa di SMA Negeri 3 Surakarta yang 

meliputi kebutuhan database dan alur sistem administrasi agar ruang 

lingkup dan pembahasan masalahnya berada di dalam jangkauan penulis. 
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1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah dapat membuat program 

database sistem administrasi siswa di SMA Negeri 3 Surakarta : 

1. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan yang didapat 

penulis dari dalam maupun luar perkuliahan. 

2. Memberikan bekal pengalaman bagi penulis untuk memasuki 

dunia kerja yang semakin kompetitif dalam masyarakat dan 

mampu menerapkan wawasan teoritis dalam penelitian.  

3. Secara langsung dapat  menerapkan dan membantu 

menyelesaikan permasalahan yang ada ke dalam aplikasi 

komputer secara nyata. 

 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

 Manfaat yang diharapkan dari laporan tugas akhir yaitu 

 1.4.1 Bagi Penulis 

1. Dapat memahami secara lebih mendalam sistem informasi dengan 

berbasis komputer dengan teori terapan yang telah diperoleh. 

2. Menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan 

pembuatan program. 

 1.4.2 Bagi SMA Negeri 3 Surakarta 

1. Mengetahui sistem informasi berbasis komputer. 

2. Dapat membantu sebagai pertimbangan dalam mengambil 

keputusan untuk meningkatkan pelayanan  terhadap masyarakat.  

 1.4.3 Bagi Akademik 

  1. Dapat digunakan sebagai bahan pembanding dan pengembangan 

penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Sebagai dasar untuk melangkah ke dalam pembahasan masalah teori, agar 

dapat berguna dalam memberikan keterangan serta menginterpretasikan gejala-

gejala yang timbul dan menentu perlu adanya azas-azas tertentu, agar dapat 

menjadi faktor pokok pembahasan yang jelas, sistematis dan terperinci. 

 Adapun yang menjadi dasar berteori dalam bab dua ini dapat penulis 

kemukakan sebagai berikut: 

2.1    Konsep Dasar Sistem 

2.1.1 Pengertian Sistem 

 Istilah sistem berasal dari bahasa yunani “systema” yang 

mengandung arti keseluruhan dan paling sering didefinisikan untuk 

menunjuk pengertian metode atau cara  dan suatu himpunan unsur atau 

komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan 

yang utuh.  

  Menurut Campbell sistem itu merupakan himpunan komponen atau 

bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai 

sesuatu tujuan(Suparno,1993). Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu 

(Kristanto,2003:1). Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk 

menyelesaikan satu tujuan yang spesifik atau menjalankan seperangkat 

fungsi(Oetomo dkk., 2006: 41). 

 Ciri-ciri pokok sistem yang dari berbagai sumber lain, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Amirin,1992:23-24) : 

a. Sistem mempunyai tujuan 

   Secara umum tujuan sistem adalah diantaranya 

menciptakan atau mencapai sesuatu yang berharga, sesuatu yang                                  
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mempunyai nilai, entah apa wujudnya, dan apa ukurannya bernilai 

atau berharganya itu. 

b Mempunyai batas (boundaries) yang memisahkan lingkungannya. 

Dapat berwujud fisik atau konseptual, segala sesuatu yang 

berasal dari sekitar sistem masuk ke sistem disebut masukkan atau 

input, dan yang keluar dari sistem disebut keluaran atau output.  

c Bersifat terbuka dalam arti berinteraksi juga dengan 

lingkungannya. 

Sistem berhubungan dengan lingkungannya, komponen-

komponennya dibiarkan mengadakan hubungan keluar dari batas 

luar sistem. 

d Sistem merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu, atau 

mempunyai sifat “wholism” . 

Sistem sebagai satu kesatuan keseluruhan yang bulat 

bukanlah sekedar dari kumpulan bagian-bagian, juga menekankan 

keterpaduan sasaran dan tujuan-tujuan yang memungkinkan 

berbagai bagian atau anggota sistem mengoptimalkan hasil karya 

sistem. 

e Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik intern 

maupun antara sistem dengan lingkungannya. 

Mencerminkan adanya interaksi internal dan saling 

ketergantungan di antara berbagai bagian atau komponen sistem 

dan antara sistem dengan lingkungannya. 

f Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau 

proses mengubah masukan menjadi keluaran, sehingga sistem 

sering disebut sebagai “processor” atau “transformator”. 

g Didalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan 

memanfaatkan tersedianya umpan balik (feedback). 

Karena adanya mekanisme kontrol itu maka sistem 

mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan 
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diri dengan lingkungannya atau keadaan secara otomatik (dengan 

sendirinya). 

 

2.1.2 Elemen Sistem 

Sistem adalah kumpulan beberapa elemen yang saling terkait dan 

bekerjasama dalam memproses masukan untuk tujuan sistem tersebut dan 

mengolah masukan hingga menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

(Kristanto,2003:2-3). Elemen-elemen tersebut yaitu adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan sistem 

 Tujuan sistem komputer yang digunakan  dalam sistem 

komputerisasi di SMA Negeri 3 Surakarta ini antara lain adalah 

untuk membantu tugas penyelesaian yang bersangkutan dengan 

administrasi siswa. 

b. Batasan Sistem 

 Adalah kapasitas atau kemampuan yang dimiliki 

komputer dalam pengolahan data administrasi siswa atau 

tenaga manusia yang mengoperasikan komputer. 

c. Kontrol Sistem 

 Karena komputer digunakan untuk mengolah data 

administrasi siswa, maka bagian kontrol terletak pada prosesor 

yang digunakan dalam komputer itu. 

d. Input 

 Input pada sistem komputer merupakan elemen sistem 

yang bertugas untuk memasukkan data ke dalam komputer. 

Contoh dalam hal ini adalah keyboard, mouse, scanner dan 

lainnya. 

e. Proses 

 Adalah elemen sistem yang bertugas untuk mengolah data 

masukan yang dimasukkan melalui elemen input menjadi suatu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 20

informasi yang diinginkan dan menjadi hal yang berguna. 

Contoh: program pengolahan data admnistrasi siswa. 

f. Output 

 Merupakan elemen sistem yang bertugas untuk 

menampilkan keluaran dari data yang telah  diolah dalam 

bagian proses. Contoh: printer, monitor dan lainnya. 

g. Umpan balik 

 Mengevaluasi dan melihat kembali apakah sistem 

tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Contoh dalam 

hal ini adalah perawatan dan perbaikan program pengolahan 

data administrasi siswa. 

 

 
 

Gambar 2.1 Siklus elemen-elemen sistem 

 

 2.1.3 Pengertian DBMS (Database Management System) 

 Merupakan basis data dan set perangkat lunak (software) untuk 

pengolahan basis data.(Sutanta,2004:229) DBMS melayani banyak operasi 

basis data secara bersama-sama, sehingga system buffer perlu melakukan 

pengaturan atau pengelolaan agar operasi-operasi tersebut dapat dilakukan 

secara bersama-sama tanpa terjadi kekeliruan. 

 Menurut Kristanto (2003:74) DBMS adalah bagian perangkat 

lunak yang didesain untuk memudahkan pekerjaan pengelolaan data. 
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Menyimpan data ke dalam suatu DBMS akan lebih mudah dan efisien 

daripada meyimpan ke dalam sekumpulan file. 

 Database Managament System (DBMS) diartikan sebagai suatu 

program yang mengontrol dan mengatur pengorganisasian, dan pengambilan 

data pada suatu database.(Yanuar dan Hakim,2004:15) 

 

2.2   Konsep Dasar Informasi 

Informasi  merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk 

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima.(Kristanto,2003:6) 

  Menurut Sutanta (2004:4) informasi didefinisikan sebagai hasil 

pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya 

dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang 

dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak 

langsung pada saat mendatang. 

 

 2.2.1 Pengolahan Data 

  Adalah waktu yang digunakan untuk mengambarkan perubahan 

bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan.(Kristanto,2003:8) 

 Metode ini diharapkan dapat menyelesaikan kebutuhan pengolahan data 

yang ada, yaitu antara lain : 

  a. Ruang penyimpanan data yang efisien 

 b. Proses yang cepat terhadap data untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan oleh unsur-unsur dalam organisasi baik 

sebagian atau secara menyeluruh. 

 

 2.2.2 Siklus Informasi 

  Data merupakan suatu kejadian yang menggambarkan kenyataan 

yang terjadi dimasukkan melalui elemen input kemudian data tersebut akan 

diolah dan diproses  menjadi suatu output dan output tersebut adalah 

informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut akan diterima oleh penerima 

atau pemakai, kemudian penerima akan memberikan umpan balik yang 
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berupa evaluasi terhadap informasi tersebut dan hasil umpan balik akan 

menjadi data yang akan dimasukkan menjadi input kembali. Berikut gambar 

siklus yang dijelaskan diatas : 

 

 
 

Gambar 2.2 Siklus Pengolahan Data 

 

 2.2.3 Kualitas Informasi 

  Kualitas informasi sangat dipengaruhi tiga faktor yang sangat 

dominan yaitu  sebagai berikut : 

  a. Akurat  

  Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak 

menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. 

  b. Tepat waktu 

   Informasi yang dibutuhkan tidak boleh terlambat  karena 

tidak berguna bila informasi yang diterima terlambat. 

  c. Relevan 

   Informasi harus mempunyai manfaat bagi penerima karena 

informasi digunakan untuk pengambilan suatu keputusan dalam 

pemecahan suatu permasalahan.  

 

2.3   Konsep Dasar Sistem Informasi 

Merupakan kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak 

komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan 

perangkat keras dan perangkat lunak tersebut.(Kristanto,2003:11) 
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2.4   Konsep Dasar Komputerisasi 

2.4.1 Pengertian Komputer 

Istilah komputer berasal dari bahasa latin yang dalam bahasa 

Inggris “to compute” yang artinya berhitung. Secara umum definisi 

komputer adalah seperangkat alat elektronik yang berguna untuk membantu 

pekerjaan manusia agar lebih mudah, cepat, akurat, serta sebagai alat 

informasi dan komunikasi yang mampu mengolah data dan kemudian 

menyimpannya.(Yani, 2004:1) 

Menurut Waluya (1997:3-4) komputer dapat didefinisikan sebagai 

suatu sistem yang terdiri dari serangkaian komponen (hardware) dan bekerja 

secara elektronik dibawah pengendalian operating sistem (software) dan 

melaksanakan instruksi-instruksi (by program), mempunyai kapasitas 

memori (RAM dan ROM) dan tempat penyimpanan (internal storage) dan 

dapat dihubungkan dengan peralatan lain. 

 

 
 

Gambar 2.3 Bagan umum cara kerja komputer 

 

2.4.2 Komponen Dasar Komputer 

Konfigurasi komputer dapat dikelompokan menjadi empat 

komponen sbb: 

a. Perangkat keras (Hardware) 

       Merupakan komponen fisik dalam rangkaian komputer 

yang terdiri  dari CPU(Central Processing Unit),Output 

Device,Input Device,Memory dan Storage. 
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 b. Perangkat lunak (Software) 

Merupakan sistem prosedur dalam bentuk program yang 

dibuat oleh software-house untuk memperlancar jalannya 

komputer, terdiri dari sistem program dan user program. 

            c. Brainware 

Merupakan faktor manusia yang memiliki latar belakang 

pendidikan teknis komputer yang dapat dibedakan menurut 

keahliannya antara lain: sistem analis, programmer, dan 

operator. 

 d. Programming 

Merupakan kumpulan instruksi yang tersusun secara 

berurutan menurut logik program dan tertulis dalam bahasa serta 

rumus-rumus yang dimengerti oleh komputer. 

 

2.4.3 Pengertian Komputerisasi 

Dari definisi diatas pengertian komputerisasi merupakan kegiatan 

pengolahan data, yang sebagian besar prosesnya dilakukan menggunakan 

komputer, yang sudah terprogram dengan berbagai program yang akan 

menangani suatu aplikasi. 

 

2.5 Pengertian Sistem Administrasi Siswa 

2.5.1 Pengertian Administrasi 

Adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

kebijaksanaan untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang berkaitan 

penyelenggaraan negara atau kegiatan kantor dan tata 

usaha.(Suparno,1993:2)  

Menurut Wiriadihardja (1986:19) administrasi adalah salah satu 

alat umum untuk menggerak-hidupkan kegiatan sekelompok manusia 

(termasuk alat-alat dan fasilitas), yang bekerjasama dalam suatu organisasi 

untuk mencapai sesuatu tujuan. 
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Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua 

orang atau lebih yang didasarkan atas pemahaman tertentu untuk mencapai 

tujuan yang ditentukan sebelumnya.(Suardi dkk, 1979:1) 

 

 2.5.2 Pengertian Sistem Administrasi Siswa 

  Dapat diambil kesimpulan dari definisi-definisi diatas bahwa 

sistem administrasi siswa merupakan suatu metode kontrol dalam suatu 

organisasi sekolah yang bertujuan untuk menggerakkan usaha dan kegiatan 

yang berkaitan dengan siswa. 

 

2.6 Analisis Sistem 

 Merupakan suatu penghubung atau jembatan antara komputer, 

manusia dan program.(Yani,2004:1) 

  Jogiyanto (2001) menyatakan: 
   “Analisis sistem adalah penguraian dari sistem informasi yang 
utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, 
kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan keutuhan-
keutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-
perbaikannya.” 
 
 Kristanto (2003:5) mendefinisikan ada tiga pengertian analis 

sistem yaitu : 

a. Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menganalisa 

sebuah sistem yang meliputi mempelajari masalah-masalah 

yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutuhan pemakai 

sistem. 

b. Seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang aplikasi 

komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah-

masalah bisnis dan masalah-masalah lainnya. 

c. Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memilih 

alternatif pemecahan masalah yang paling tepat. 
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Analis sistem adalah pakar dalam mendefinisikan masalah dan 

menyiapkan dokumentasi tertulis mengenai cara komputer membantu 

pemecahan masalah.(Sutanta, 2004:13) 

Tahapan analisis meliputi beberapa langkah penting yang harus 

dilakukan secara baik dan benar karena sangat berpengaruh pada tahap 

pengembangan selanjutnya. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai 

berikut (Sutanta,2004:344): 

a. Menentukan masalah utama dan lingkup sistem. 

b. Mengumpulkan fakta yang berhubungan dengan masalah. 

c. Menganalisa fakta-fakta. 

d. Menentukan alternatif pemecahan yang mungkin. 

e. Memilih alternatif pemecahan masalah. 

f. Pembuatan studi kelayakan. 

g. Laporan kemanajemen. 

 

2.7 Perancangan Sistem 

2.7.1 Pengertian Perancangan Sistem 

Merupakan tahap pemasukan ide atau gagasan guna memenuhi 

tujuan pengembangan sistem basis data sebagai persiapan untuk rancang 

bangun implementasi.(Sutanta,2004:346) 

 

 2.7.2 Alat Bantu Perancangan Sistem 

   1. System Flow Diagram (SFD) 

Adalah sebagai alat yang digunakan pada metodologi 

pengembangan sistem yang terstruktur dan dapat 

menggambarkan arus data dengan jelas. Simbol-simbol yang 

digunakan antara lain adalah sebagai berikut : 

No Nama Simbol 

1. Asal atau Tujuan Data  
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2. Aliran Data  

3. Proses  

4. Penyimpanan Dokumen 

secara Manual 

 

 Tabel 2.1 Simbol-Simbol SFD 

 

   2. Diagram Konteks (Context Diagram) 

 Merupakan sebuah diagram sederhana yang 

menggambarkan hubungan antara entity, masukan, keluaran dari 

sistem. (Kristanto,2003:63) Diagram Konteks direpresentasikan 

dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. 

 

No Nama Simbol 

1. Entitas  

2. Proses  

3. Aliran Data  

                     Tabel 2.2 Simbol-Simbol Diagram Konteks 

 

  3. Data Flow Diagram (DFD) 

Adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat 

untuk menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan 

data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa 

yang menghasilkan data tersebut dan terinteraksi antara data 

yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. 
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(Kristanto,2003:55) Ada  dua teknik dasar DFD yang umum  

digunakan yaitu Gane/Sarson dan Yourdon/De Marco. Berikut 

adalah simbol-simbol DFD dengan teknik Gane/Sarson : 

 

No Nama Simbol 

1. Proses  

2. Aliran Data  

3. Data Store  

4. Entitas luar  

          Tabel 2.3 Simbol-simbol DFD 

   

4. Algoritma 

 Merupakan pola pikir yang terstruktur yang berisi tahap-

tahap penyelesaian suatu masalah  yang nantinya akan 

diimplementasikan ke dalam suatu bahasa 

pemrograman.(Kristanto,2003:67) 

  

  5. Kamus Data 

 Adalah kumpulan elemen-elemen atau simbol-simbol 

yang digunakan untuk membantu dalam penggambaran atau 

pengidentifikasian setiap field atau file di dalam 

sistem.(Kristanto,2003:66) Simbol-simbol yang ada dalam 

kamus data adalah sebagai berikut : 

 = artinya adalah terdiri atas 

 + artinya adalah dan 

 () artinya adalah opsional 
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 [] artinya adalah memilih salah satu alternative 

 ** artinya adalah komentar 

 @ artinya adalah identifikasi atribut kunci 

   | artinya adalah pemisah alternatif simbol [] 

 

  6. Normalisasi  

Adalah suatu proses dimana elemen-elemen data 

dikelompokkan menjadi tabel-tabel, dimana dalam tabel tersebut 

terdapat entity-entity dan relasi antar entity 

tersebut.(Kristanto,2003:76) 

Menurut Sutanta (2004:172) normalisasi diartikan sebagai 

suatu teknik yang menstrukturkan / memecah / mendekomposisi 

data dalam cara-cara tertentu untuk mencegah timbulnya 

permasalahan pengolahan data dalam basis data.  

Tahap-tahap normalisasi adalah : 

a. Relasi bentuk tidak normal  (UnNormalized Form / 

UNF) 

Adalah suatu bentuk dimana semua data 

dikumpulkan apa adanya tanpa mengikuti aturan-aturan 

tertentu.(Kristanto,2003:77)  

Relasi UNF mempunyai kriteria sebagai berikut 

(Sutanta,2004:173) : 

i. Jika relasi mempunyai bentuk non flat file (terjadi 

akibat data disimpan sesuai dengan kedatangannya, 

sehingga tidak memiliki struktur yang sama / 

tertentu, terjadi duplikasi atau tidak lengkap). 

ii. Jika relasi memuat set atribut berulang 

iii. Jika relasi memuat atribut non atomic value 

b. Relasi bentuk normal pertama (First Norm Form / 1NF) 

  Adalah suatu bentuk relasi dimana data yang 

dikumpulkan menjadi satu field yang sifatnya tidak 
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akan berulang dan tiap field hanya mempunyai satu 

pengertian. (Kristanto,2003:77) 

  Relasi disebut sebagai 1NF jika memenuhi kriteria 

sebagai berikut (Sutanta,2004:174) : 

i. Jika seluruh atribut dalam relasi bernilai atomik 

ii. Jika seluruh atribut dalam relasi bernilai tunggal 

iii. Jika relasi tidak memuat set atribut berulang 

iv. Jika semua record mempunyai sejumlah atribut 

yang sama. 

 c. Relasi bentuk normal kedua (Second Norm Form / 2NF) 

 Adalah suatu bentuk yang memenuhi syarat-syarat 

yaitu (Kristanto,2003:78) : 

i. Sudah memenuhi kriteria bentuk 1NF 

ii. Field yang bukan kunci tergantung secara fungsi 

pada kunci primer. 

 d. Relasi bentuk normal ketiga (Third Norm Form / 3NF) 

 Adalah suatu bentuk yang memenuhi syarat-syarat 

yaitu (Kristanto,2003:79) : 

i. Relasi antar file sudah merupakan bentuk normal 

kedua. 

ii. Filed yang bukan kunci tergantung secara fungsi 

pada kunci primer. 

 

2.7.3 Perancangan Basis Data 

Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data, dan 

kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat 

penting bagi suatu organisasi. Dalam mendapatkan himpunan data yang 

besar dan kompleks, user harus memiliki alat bantu (tools) yang akan 

menyederhanakan tugas manajemen data dan mengekstrak informasi yang 

berguna secara tepat waktu. 
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Sedangkan penjelasan mengenai basis data itu sendiri mempunyai 

banyak argumentasi  dari para pencipta perangkat lunak basis data dengan 

kata kunci yang sama yaitu kumpulan-kumpulan dari file-file atau data yang 

saling terkait. Beberapa dari mereka menyebutkan pengertian mengenai 

basis data antara lain,sbb:  

1.1 Basis data adalah kumpulan data, yang dapat digambarkan 

sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. 

( Kristanto,2003:73) Sebagai contoh, basis data sekolah 

menengah atas berisi informasi mengenai : Entiti, semisal 

siswa, jurusan, mata pelajaran, dan ruang kelas. Relasi 

diantara entitas, seperti pengambilan jurusan yang dilakukan 

oleh siswa, staf pengajar jurusan, dan penggunaan ruang 

kelas. 

1.2 Basis data adalah suatu sistem yang mempunyai ciri-ciri sbb: 

( Waluya,1997:187) 

a. Sistem yang dapat menyimpan data dalam ke dalam 

media floppy disk atau hardisk. 

b. Sistem yang dapat mengeluarkan data dari media disk 

ke media kertas. 

c.   Data yang terpisah dari program. 

d. Sistem yang menganut pengolahan data untuk   

ditambah(insert), ubah(update), atau hapus(delete) 

dengan mudah dan terkontrol. 

1.3 Menurut Sutanta (2004:18)Basis data adalah suatu kumpulan 

data terhubung (interrelated data) yang disimpan secara 

bersama-sama pada suatu media, tanpa menatap satu sama 

lain atau tidak perlu suatu kerangkapan data (kalaupun ada 

maka kerangkapan data tersebut harus seminimal mungkin 

dan terkontrol (controlled redudancy)), data disimpan dengan 

cara-cara tertentu sehingga mudah untuk digunakan atau 

ditampilkan kembali; data dapat digunakan oleh atau lebih 
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program-program aplikasi secara optimal; data disimpan 

tanpa mengalami ketergantungan dengan program yang akan 

menggunakannya; data disimpan sedemikian rupa sehingga 

proses penambahan, pengambilan dan modifikasi data dapat 

dilakukan dengan mudah dan terkontrol. 

 
Langkah yang dilakukan untuk perancangan basis data adalah 

sebagai berikut : 

a) Menentukan kebutuhan file basis data untuk sistem baru 

Field-field yang diperlukan dapat dilihat dari struktur 

data pada kamus data yang menjelaskan arus data yang 

mengarah ke data store. 

b) Menentukan parameter file basis data 

Parameter file basis data meliputi tipe file, nama 

atribut, tipe dan ukuran serta kunci relasi. 

c) Normalisasi file basis data 

Untuk pengujian pada setiap file dengan harapan 

dapat menghindari permasalahan yang mungkin terjadi. 

d) Optimalisasi file basis data 

Diperlukan dengan tujuan memperoleh unjuk kerja 

basis data yang efisien. 

 

2.7.4 Perancangan Input/Output 

1. Desain Input  

  Terdapat dua jenis input yang ada pada sistem berbasis 

komputer yaitu: 

a) Bacth  input 

 Merupakan metode pengumpulan data transaksi 

tradisional untuk pengolahan data dengan komputer. 

Batch  input  mempunyai kelebihan produktifitas dan 
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memiliki nilai ekonomis yang tinggi akan tetapi 

informasi real time tidak ter-update.(Kristanto,2003:52) 

b) On-line  input 

 Berarti pengumpulan data secara langsung 

dihubungkan dengan komputer. Metode ini mempunyai 

kelebihan ketepatan waktu (real time), fleksibilitas dan 

kesederhanaan meskipun secara biaya kurang 

ekonomis.(Kristanto,2003:52) 

 

  2.  Desain Output 

  Selama tahap desain isi yang terperinci dan format output 

sistem harus ditetapkan. Terdapat empat tipe desain output yang 

berbentuk laporan berikut diantaranya : 

a) Notice Report 

  Jenis ini dibuat sesederhana dan sejelas mungkin agar 

permasalahan yang terjadi tampak dengan jelas sehingga 

dapat langsung ditangani. 

b) Equipose Report 

 Laporan ini menyajikan hal-hal yang saling 

berlawanan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

Misal: laporan laba-rugi. 

c) Variance Report 

 Laporan ini menunjukkan selisih antara standar yang 

sudah ditetapkan dengan hasil kenyataan yang 

sesungguhnya. Misal: data penjualan mengenai harga 

sesungguhnya, harga standar, selisih harga dan total selisih. 

d) Comparative Report 

 Jenis ini membandingkan antara satu hal dengan yang 

lain. Misal: laporan neraca dibandingkan antara elemen-

elemen tahun yang sedang berjalan dan tahun sebelumnya. 
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2.7.5 Desain Sistem 

 Menurut Kristanto (2003:55) desain sistem adalah suatu 

fase dimana diperlukan suatu keahlian perencanaan untuk elemen-elemen 

komputer yang akan menggunakan sistem baru. Beberapa alat bantu yang 

digunakan dalam sistem yaitu  DFD, Kamus Data, Diagram Konteks, Daftar 

Kejadian, Spesifikasi Prosses. 

 

2.8 Borland Delphi 7.0 

Borland Delphi 7.0 merupakan salah satu bahasa pemrograman 

dengan berbagai fasilitas aplikasi visual. Keunggulan bahasa pemrograman 

ini terletak pada produktivitas, kualitas, pengembangan perangkat lunak, 

kecepatan kompilasi, pola desain yang menarik serta diperkuat dengan 

pemrogramannya yang terstruktur serta dapat digunakan untuk merancang 

program aplikasi lain pada platform Windows. 

Pada pemrograman database, Borland Delph 7.0 menyediakan 

tambahan fasilitas yang telah dimiliki oleh Borland Delphi 6.0 yaitu pada 

kategori IDE, Web, COM, Database, Component, Library, Runtime Library, 

Compiler, Rave Reports, Model Maker, dan Documentation serta objek yang 

kuat dan lengkap yang memudahkan programmer dalam membuat program. 

Format database yang dimiliki Delphi adalah format database Paradox, 

dBase, MS. Access, ODBC, SyBase, Oracle, SQL Server, MySQL, Firebird, 

PostgreSQL, Interbase, Foxbase,dan lain-lain. 

 

2.9 Database Microsoft Access 

Merupakan salah satu engine database oleh Microsoft dengan salah 

satu contoh adalah RDBMS (Relational DBMS) yang popular dikalangan pc. 

File Database ini disimpan dalam bentuk berkas dengan ekstensi *.mdb. 

Didalam berkas semua ini objek yang terkait dengan database, termasuk 

semua tabel disimpan.(Kadir,2004:41) 

Microsoft Access adalah salah satu program pengolah database 

yang canggih yang digunakan untuk mengolah berbagai jenis data dengan 
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pengoperasiannya yang mudah diantaranya untuk melakukan proses 

penyortiran, pengaturan data, pembuatan label data serta pembuatan laporan 

kegiatan sehari-hari.(MADCOMS,1999:3) 

2.10 ActiveX Data Objects(ADO) 

Merupakan obyek akses data terbaru dari Microsoft. Obyek-obyek 

ini memungkinkan anda untuk mengakses data didalam server database 

melalui OLE DB Provider apapun. ADO sengaja dibuat untuk memberikan 

sebuah antarmuka yang konsisten untuk mengakses berbagai macam sumber 

data, mulai dari file text sampai ODBC, bahkan juga kelompok database 

yang sangat kompleks.(Yanuar dan Hakim,2004:89) 

ADO adalah antarmuka yang menggunakan OLE DB, yaitu sebuah 

COM library yang memungkinkan pengaksesan beragam sumber data secara 

universal menggunakan OLE DB  sebagai pondasinya, ia dapat 

memanfaatkan infrastruktur akses data yang disediakan oleh OLE 

DB.(Djuandi,2004:319-320) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Objek Penelitian dan Struktur Organisasi 

 Pada objek penelitian yang disajikan oleh penulis dalam laporan 

tugas akhir ini adalah SMA Negeri III Surakarta yang berlokasi di Jl. Laks. 

RE. Martadinata 143 Surakarta dan Jl. Prof. WZ. Johanes 58 Surakarta. 

Berikut adalah struktur organisasi dari objek penelitian diatas : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Garis komando      :  

Garis Koordinator :   

BP3 Kepala Sekolah 

Tata Usaha 

Wa. Ka 
Kurikulum 

Wa. Ka 
Kesiswaan 

Wa. Ka 
Humas 

Wa. Ka 
SaranaPrasarana 

Koordinator 
MAPEL 

Koordinator 
BP/BK 

Siswa

Wali Kelas 

GURU

 

 Gambar 3.1 Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Surakarta 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan 

metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 

1. Interview 

 Mengumpulkan informasi melalui kontak langsung dengan 

pemakai untuk kesepahaman terhadap sistem, masalah-masalah 

sistem dan permintaan pemakai. 

2. Observasi 

  Analisis sistem melakukan walkthrough, yaitu mengikuti 

proses transaksi yang ada pada sebuah bagian dari awal sampai 

akhir. 

3. Studi Literatur 

  Meliputi pemeriksaan dokumen, bagan organisasi, DFD, 

flowchart, dan manual-manual yang lain yang merupakan sumber 

informasi tentang sistem informasi atau sistem operasi bagian 

tersebut. 

 

3.3 Tahap-tahap Pengembangan Sistem 

Pada proses ini membutuhkan beberapa tahapan yaitu dari sistem 

direncanakan hingga sistem tersebut diterapkan. Tahapan-tahapan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Perencanaan Sistem 

Kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap ini adalah :  

a. Mengenali dan mendefinisikan masalah sistem komputerisasi 

administrasi siswa di SMA Negeri 3 Surakarta serta mencari 

alternatif penyelesaiannnya. 

b. Mempelajari struktur organisasi pada SMA Negeri 3 Surakarta. 

 
3.3.2 Analisis Sistem 

1. Menentukan masalah utama dan lingkup sistem, memerlukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Mempelajari kerja sistem yang digunakan 

b. Menentukan jenis penelitian 

c. Merencanakan jadwal penelitian 

 2. Mengumpulkan fakta yang berhubungan dengan masalah 

d. Mengatur jadwal wawancara 

e. Mengatur jadwal observasi 

f. Mengumpulkan hasil penelitian 

 3. Menganalisa fakta-fakta, berikut adalah yang perlu dianalisis : 

  a.   Menganalisis kebutuhan 

  b. Menganalisis kebutuhan informasi atau manajemen 

4. Menentukan alternatif pemecahan yang mungkin. 

 a. Menggunakan aplikasi program MS.Office 

 b. Menggunakan aplikasi program database 

5. Memilih alternatif pemecahan masalah. 

 a. Menggunakan aplikasi program database 

6. Pembuatan studi kelayakan. 

 a. Memperhatikan kelayakan teknik 

 b. Memperhatikan kelayakan operasi 

 c. Memperhatikan kelayakan ekonomis 

7. Laporan kemanajemen 

 

3.3.3 Desain Sistem 

Tahap pengembangan sistem diantaranya adalah desain sistem 

yang diperlukan dalam pembuatan program aplikasi yang baik. Perancangan 

 sistem secara terperinci yang akan ditampilkan dalam bab IV adalah sebagai 

berikut: 

a. SFD 

b. Konteks Diagram  

c. DFD 

d. Kamus Data  

e. Relasi Antar Tabel 
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f. Diagram Alir(Flowchart) 

g. HIPO 

h. Desain Input 

i. Desain Output 

 

3.4 Tahap Implementasi Sistem 

  Merupakan tahap yang menentukan dalam perancangan sistem 

secara keseluruhan, karena apabila desain sistem yang telah secara detail 

yang meliputi desain sistem, desain input dan desain output. 

 Tahap implementasi sistem terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Menerapkan rencana implementasi 

 Rencana implementasi digunakan untuk mengatur biaya 

dan waktu yang dibutuhkan selama tahap implementasi sistem. 

b. Melakukan kegiatan implementasi 

   Dalam tahap implementasi ini meliputi kegiatan-kegiatan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pemrograman  

 Merupakan kegiatan menulis kode program yang 

akan dieksekusi oleh komputer. Kode program harus 

berdasarkan dokumentasi yang disediakan oleh analis 

sistem hasil dari desain sistem secara rinci. Hasil program 

yang sesuai dengan desainnya menghasilkan program yang 

sesuai dengan kebutuhan pemakai. 

2. Pengetesan program 

 Program harus bebas terlebih dahulu dari kesalahan-

kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Kesalahan dari 

program yang mungkin terjadi dapat diklasifikasikan dalam 

tiga bentuk kesalahan: 
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i. Kesalahan bahasa yaitu kesalahan didalam 

penulisan source program yang tidak sesuai 

dengan yang disyaratkan. 

ii. Kesalahan sewaktu proses yaitu kesalahan yang 

terjadi sewaktu executable program dijalankan. 

iii. Kesalahan logika yaitu kesalahan dari logika 

program yang dibuat. 

c. Pengetesan sistem 

  Dilakukan pengetesan sistem untuk memeriksa 

kekompakan antar komponen sistem yang diimplementasi. 

Tujuan utama dari pengetesan sistem ini adalah untuk 

memastikan bahwa elemen-elemen atau komponen-

komponen dari sistem telah berfungsi sesuai dengan yang 

diharapkan. Pengetesan perlu dilakukan untuk mencari 

kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan yang 

mungkin masih terjadi. 

d. Konversi sistem 

  Merupakan proses meletakkan sistem baru supaya siap  

untuk dapat digunakan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Sistem 

 Sistem yang dianalisa adalah sistem komputerisasi administrasi 

siswa yang meliputi diantaranya: proses pendataan siswa, pendataan nilai, 

proses pembuatan laporan nilai siswa, pengarsipan sampai dengan 

penempatan ruang kelas, no absen dan daftar pembayaran iuran BP3 . 

Kondisi awal 

a) Pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data 

administrasi siswa dilakukan secara manual. 

b) Proses pencarian data tertentu sangat membutuhkan waktu yang 

lama. 

1. Kemampuan yang diharapkan dari sistem komputerisasi administrasi 

siswa di SMA Negeri 3 Surakarta : 

a) Mengolah dan menyimpan data-data siswa yang sedang berlangsung. 

b) Membuat laporan  data-data administrasi siswa. 

2. Sasaran dan Hasil Survei 

 

Tabel 4.1 Daftar sasaran dan survei 

Sasaran survei Hasil survei 

Data 1. Data Siswa  

2. Data Nilai 

3. Data Guru 

4. Data Kelas 

5. Data Transaksi iuran sekolah 

Informasi 1. Contoh lembar laporan data siswa 

2. Contoh lembar data mata pelajaran 

3. Contoh lembar data guru 

4. Contoh lembar data rapor 
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5. Contoh lembar data transaksi iuran 

sekolah 

 

4.2 Identifikasi Kebutuhan Informasi 

4.2.1 Identifikasi Data dan Informasi 

1. Identifikasi data 

a. Data siswa 

b. Data nilai 

c. Data guru 

d. Data kelas 

e. Data transaksi iuran sekolah  

2. Identifikasi Informasi 

a. NIS 

No Induk Siswa merupakan kode akses dalam mencari 

data yang berkaitan dengan siswa. 

b. NIP 

No Induk Pegawai untuk membedakan antara guru tetap 

dan guru tidak tetap di SMA Negeri 3 Surakarta. 

c. Kode Guru 

Kode guru merupakan kode akses dalam mencari data 

yang berkaitan dengan guru bidang studi.  

d. Laporan 

Merupakan catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang 

dihasilkan dari proses sistem administrasi siswa di SMA Negeri 

3 Surakarta. 

   

4.2.2 Identifikasi Sumber Data dan Tujuan Informasi 

1. Identifikasi sumber data  

a. Wakasek Kesiswaan 

b. Wakasek Kurikulum 

c. Bimbingan Konseling 
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d. Tata Usaha 

e. Siswa 

 

2. Identifikasi tujuan informasi  

a. Kepala Sekolah 

b. Bimbingan Konseling 

c. Walikelas 

d. Siswa 

e. Tata Usaha 

 

4.3 Perancangan Sistem 

4.3.1 Sistem Flow Diagram (SFD) 

 

 
           

Gambar 4.1 Sistem Flow Diagram Sistem Administrasi Siswa 
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  Keterangan dari Sistem Flow Diagram Sistem Administrasi Siswa 

diatas adalah sbb: 

1. Proses Administrasi Siswa meminta Biodata Pribadi Siswa, 

memberikan kartu bukti pembayaran iuran rutin bulanan / BP3 

dan No Induk Siswa (NIS) kepada siswa. 

2. Siswa membayar iuran bulanan, menerima laporan nilai dalam 

bentuk lembar fotokopi rapor siswa tiap semester, 

menyerahkan Biodata Pribadi Siswa. 

3. Wali kelas menyerahkan daftar nilai siswa yang telah 

terkumpul dari guru bidang studi dan ekstra kulikuler. 

4. Proses Administrasi Siswa memberikan laporan perkembangan 

siswa perkelas. 

5. Proses Administrasi menghasilkan laporan data perkembangan 

siswa tiap tahun, laporan tunggakan pembayaran oleh siswa. 

6. Kepala Sekolah selaku manajer mempunyai tugas mengatur 

jalannya sistem. 

7. BK menyerahkan nilai ketertiban siswa di sekolah yang 

diperoleh guru-guru BK dari hasil pemantauan dan penelitian 

terhadap pada masing-masing siswa yang diampunya. 

8. Memberikan data absensi siswa tiap kelas pada BK. 

9. Penyimpanan arsip-arsip dokumen buku pribadi siswa dibawah 

tanggung jawab BK. 

10. Membuat laporan perkembangan siswa dari tahun ke tahun. 

11. Memberikan Biodata Pribadi Siswa untuk diisikan pada buku 

rapor dan dokumen lainnya. 

12. Penyimpanan arsip-arsip dokumen leger, mutasi siswa, 

beasiswa, lembar induk siswa dibawah tanggung jawab TU. 
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4.3.2 Diagram Konteks 

 

 
 

Gambar 4.2 Diagram Konteks Sistem Administrasi Siswa 

 

4.3.3 DFD 

1.   DFD_0  Sistem Komputerisasi Administrasi Siswa di SMA 

Negeri 3 Surakarta 

 

 
     

 Gambar 4.3 Data Flow Diagram Sistem Administrasi Siswa 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 46

2. DFD Tingkat 1 Proses 1 Sistem Pendataan Siswa 
 
 

 
 

Gambar 4.4 DFD Tingkat 1 Proses 1 Sistem Pendataan Siswa 
 

3. DFD Tingkat 1 Proses 2 Sistem Transaksi 
 
 

 
 
 

Gambar 4.5 DFD Tingkat 1 Proses 1 Sistem Transaksi 
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4. DFD Tingkat 1 Proses 3 Sistem Penilaian 
 
 

 
 

 
Gambar 4.6 DFD Tingkat 1 Proses 1 Sistem Penilaian 

 
 

5. DFD Tingkat 1 Proses 4 Sistem Laporan Administrasi Siswa 
 
 

 
 
 

Gambar 4.7 DFD Tingkat 1 Proses 1 Sistem Laporan Administrasi Siswa 
 

4.3.4 Kamus Data 

1. Agama = @ID + Agama 

  ID  = 1 {Numeric} 1 

  Agama = 1 {Varchar} 17 
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Database agama mempunyai pilihan yang ada 

antara lain : 

1=Islam, 2=Kristen Protestan, 3=Kristen Katolik, 

4=Hindu, 5=Budha, 6=Konghucu. 

 

 2. AsalSekolah = @ID + Asal_Sekolah + Alamat 

   ID  = 1 {Numeric} 3 

   AsalSekolah = 1 {Varchar} 30 

   Alamat = 1 {Varchar} 50 

 

 3. Transaksi = ID +@ NIS + idPetugas + Tgl_bayar + Jenisbayar   

+ Bulan + Jumlah + Terima + Kembali 

  ID  = 1 {Numeric} 5 

  NIS  = 4 {Numeric} 5 

   Format penulisan  No Induk Siswa antara 4–5        

digit. 

  idPetugas = 1 {Numeric} 1 

  Tgl_bayar = 1 {Date} 8 

        Format penulisan tanggal [dd/mm/yyyy] 

  Jenisbayar = 1 {Varchar} 10 

  Bulan  = 1 {Varchar} 10 

  Jumlah  =  Currency  

  Terima  =  Currency  

  Kembali =  Currency  

     

 4. Siswa = @NIS +  idOrtu_Wali + idKelas+ idAsalSekolah  

+  Nama + IdKota + Tgl_Lhr + Jns_Kel +   

idAgama + Alamat + Telp + Gol_darah + 

Tgl_Msk + Program + Gambar 

  NIS  = 4 {Numeric} 5 
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   Format penulisan  No Induk Siswa antara 4–5        

digit. 

  idOrtu_Wali = 1 {Numeric} 5 

  idKelas = 1 {Varchar} 12 

  idAsalSekolah = 1 {Numeric} 3 

  Nama  = 1 {Varchar} 30 

  IdKota  = 1 {Numeric} 3 

  Tgl_Lhr = 1 {Date} 8 

        Format penulisan tanggal [dd/mm/yyyy] 

  Jns_Kel = 1 {Varchar} 6 

        Mempunyai pilihan isian : Pria dan Wanita 

  idAgama =1 {Numeric} 1 

Database agama mempunyai pilihan yang ada 

antara lain : 

1=Islam, 2=Kristen Protestan, 3=Kristen Katolik, 

4=Hindu, 5=Budha. 

  Alamat  = 1 {Varchar} 50 

  Telp  = 1 {Numeric} 12 

  Gol_Darah = 1 {Varchar} 2 

  Tgl_Msk = 1 {Date} 8 

  Program = 1 {Numeric} 2 

  

 5. Bidangstudi = @ID + BidangStudi 

   ID  = 1 {Numeric}2 

   Bidangstudi = 1 {Varchar} 25 

  

 6, Jabatan = @ID + Jabatan 

  ID = 1 {Numeric} 2 

  Jabatan = 1 {Varchar} 15 

  

 7. Kota = @ID + Kota 
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  ID = 1 {Numeric} 3 

  Kota  = 1 {Varchar} 15 

 

 8. Guru = ID + @Kode_Guru + NIP + Nama + Status + 

IdKota + Jns_kel + idAgama + Almt + Tgl_Msk + 

Pendidikan + idBidangStudi + idGolongan + 

idJabatan + Telp + Gambar 

  ID = 1 {Numeric} 4 

  Kode_Guru = 1 {Varchar} 3 

  NIP = 9 {Numeric} 9 

    Format penulisan No Induk Pegawai adalah 9 

digit. 

  Nama = 1 {Varchar} 30 

  Status = 1 {Varchar} 11 

    Mempunyai 2 pilihan yaitu Tetap dan Tidak    

Tetap 

  IdKota = 1 {Numeric} 3 

  Tgl_lhr = 1 {Date} 8 

     Format penulisan tanggal [dd/mm/yyyy] 

  Jns_kel = 1{Varchar}6 

        Mempunyai pilihan isian : Pria dan Wanita 

  idAgama = 1 {Numeric} 1 

Database agama mempunyai pilihan yang ada 

antara lain : 

1=Islam, 2=Kristen Protestan, 3=Kristen Katolik, 

4=Hindu, 5=Budha. 

  Almt = 1 {Varchar} 50 

  Tgl_Msk = 1{Date}8 

     Format penulisan tanggal [dd/mm/yyyy] 

  Pendidikan = 1 {Varchar} 2 

  idBidangstudi = 1 {Numeric} 3 
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  idGolongan = 1 {Numeric}2 

  idJabatan = 1 {Numeric} 2 

  Telp = 1 {Varchar} 12 

   

 9. Golongan  = @ID + Golongan 

  ID  = 1 {Numeric} 2 

  Golongan  = 1 {Varchar} 4 

 

 10. Petugas  = @ID + Petugas + UserName + Password 

   ID  = 1 {Numeric} 1 

   Petugas  = 1 {Varchar} 30 

   UserName  = 1 {Varchar} 10 

   Password  = 1 {Varchar} 10 

  

 11. Program  = @ID + Program 

    ID  = 1 {Numeric}1 

    Program  = 1 {Varchar} 10 

 

 12. Nilai = @ID + NIS + Kode_Guru + IDBidangstudi + 

Tahunajaran + Semester + NK1 +  NP1 + NS1 + 

Stdr_ketuntsn 

   ID = 1 {Numeric} 2 

   NIS = 4 {Numeric} 5 

Format penulisan  No Induk Siswa antara 4 –5        

digit. 

   Kode_Guru = 1 {Varchar} 3 

   IDBidangstudi = 1 {Numeric} 2 

   Tahunajaran = 1 {Varchar} 9 

     Contoh : 2006/2007 

   Semester = 1 {Varchar} 8 
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      Mempunyai 2 pilihan yaitu : 1 [satu] dan 2 

[dua] 

   NK1 = 1 {Numeric} 3 

   NK2 = 1 {Numeric} 3 

   NP1 = 1 {Numeric} 3 

   NP2 = 1 {Numeric} 3 

   NS1 = 1 {Varchar} 1 

      Mempunyai 5 pilihan isian yaitu : 

      86 – 100    A = Baik Sekali, 

      71 – 85  B = Baik,  

      56 – 70  C = Cukup,  

      41 – 55  D =  Kurang,  

       < 40 E = Sangat Kurang 

   NS2 = 1 {Varchar} 1 

      Mempunyai 5 pilihan isian yaitu : 

      86 – 100    A = Baik Sekali, 

      71 – 85  B = Baik,  

      56 – 70  C = Cukup,  

      41 – 55  D =  Kurang,  

       < 40 E = Sangat Kurang 

  Stdr_ketuntsn = 1 {Numeric} 3 

 

 13. kelas = @ID + Nama + Kelas + idProgram +  

Kode_Guru 

   ID = 1 {Varchar} 12 

        Contoh : X-1, XI-1, XII-1, Akselerasi 1. 

   Nama = 1 {Varchar} 30 

   Kelas = 1 {Numeric} 3 

        Contoh : 1 = X, 2 = XI, 3 = XII 

   idProgram = 1 {Numeric} 1 

   Kode_Guru = 1 {Varchar} 3 
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 14. Ortu =  @ID + Nm_Ayah + Pek_Ayah + Pend_Ayah + 

Nm_Ibu + Pek_Ibu + Pend_Ibu + Almt_Ortu + 

Telp_Ortu + Nm_Wali + Pek_Wali + 

Pend_Wali +Almt_Wali + Telp_Wali 

   ID = 1 {Numeric} 5 

   Nm_Ayah = 1 {Varchar} 30 

   Pek_Ayah = 1 {Varchar} 10 

   Pend_Ayah = 1 {Varchar} 2 

   Nm_Ibu = 1 {Varchar} 30 

   Pek_Ibu = 1 {Varchar} 10 

   Pend_Ibu = 1 {Varchar} 2 

   Almt_Ortu = 1 {Varchar} 50 

   Telp_Ortu = 1 {Varchar} 12 

   Nm_Wali = 1 {Varchar} 30 

   Pek_Wali = 1 {Varchar} 10 

   Pend_Wali = 1 {Varchar} 2 

   Almt_Wali = 1 {Varchar} 50 

   Telp_Wali = 1 {Varchar} 12 
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4.3.5 Perancangan Database 

 

Primery Key : IdAgama  

 
Tabel 4.2    Struktur Database agama.mdb 

 

Primery Key :IdAsalSekolah  

 
Tabel 4.3    Struktur Database asalsekolah.mdb 

 

Primery Key :IdTransaksi 

Foreign Key  :NIS 

 
Tabel 4.4    Struktur Database transaksi.mdb 
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Primery Key :NIS 

 
Tabel 4.5    Struktur Database siswa.mdb 

 

Primery Key :IdBidangstudi 

 
Tabel 4.6    Struktur Database bidangstudi.mdb 

 

Primery Key :IdJabatan 

 
Tabel 4.7    Struktur Database jabatan.mdb 
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Primery Key :IdKota 

 
Tabel 4.8    Struktur Database kota.mdb 

 

Primery Key :IdGuru  

 
Tabel 4.9    Struktur Database guru.mdb 

 

Primery Key :IdGolongan 

 
Tabel 4.10    Struktur Database Tgolongan.mdb 
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Primery Key :IdPetugas 

 
Tabel 4.11    Struktur Database petugas.mdb 

 

Primery Key :IdProgram 

 
Tabel 4.12    Struktur Database program.mdb 

 

Primery Key :IdNilai  

Foreign Key :NIS  

 
Tabel 4.13    Struktur Database nilai.mdb 
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Primery Key :IdKelas 

 
Tabel 4.14    Struktur Database kelas.mdb 

 

Primery Key :idOrtu 

 
Tabel 4.15    Struktur Database ortu.mdb 
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4.3.6 Relasi antar Tabel 

 
 

Gambar  4.8   Relasi antar tabel 

 

4.3.7 Detailed Design 

1. Desain Form Login  

 

 
Gambar 4.9 Desain Form Login 
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Pada form login tersebut diatas memiliki dua tombol 

pilihan yaitu tombol loggin dan tombol batal. Masukkan 

username dan password yang telah ditentukan sebelumnya. 

Apabila user name dan password  yang dimasukkan benar maka 

form menu utama akan ditampilkan namun jika tidak sesuai maka 

form warning yang akan ditampilkan seperti gambar 4.10. 

Sistem username dan password yang digunakan ini 

berguna untuk membatasi siapa saja yang dapat mengakses 

program, sehingga dimaksudkan sedikitnya dapat mengurangi 

ancaman dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Prosedur dalam 

pengisian username dan password yaitu : 

a) Username dan password harus diisikan. 

b) Penggunaan huruf kapital sangat berpengaruh / case 

sensitive 

c) Pengisian dapat menggunakan angka, huruf dan 

karakter lain. 

   

 
Gambar 4.10 Desain Form Peringatan Kesalahan Login 

 

2. Desain Form Utama 

Pada form menu utama mempunyai lima daftar menu 

sebagai pilihan yang dapat diakses sesuai kebutuhan pengguna 

yaitu: File, Kesiswaan, Laporan, User, dan Tentang.   

Menu file terdiri dari sub-sub menu data guru, data siswa, 

data orangtua, deinisi, keluar. Menu kesiswaan terdiri dari 

pembagian kelas, pembayaran, penilaian. Menu laporan terdiri 
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dari siswa, guru, nilai, pembayaran. Menu user terdiri dari 

pengaturan user, backup database, restore database, convert 

database. Menu tentang hanya terdiri satu sub menu yaitu 

program. Pada sub menu keluar yang dipilih terdapat konfirmasi 

terlebih dahulu sebelum program ditutup, seperti yang ditunjukkan 

oleh gambar 4.12. Beikut ini adalah desain tampilan form utama 

ditunjukkan oleh gambar 4.11: 

 

 
Gambar 4.11 Desain Form Menu Utama 

 

 
Gambar 4.12 Konfirmasi Keluar 
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3. Desain Form Data Guru 

 Form ini digunakan untuk memasukkan data guru dengan 

langsung mengisi pada kolom yang tersedia, setelah selesai klik 

tombol simpan untuk menyimpan data ke dalam database. Apabila 

mengedit data, double click daftar guru yang akan diubah pada 

tabel disamping kanan pada form data guru maka akan muncul 

tombol ubah dan hapus. Tombol batal digunakan untuk 

membatalkan proses edit pada kotak dialog. Sedangkan untuk 

pencarian data guru, masukkan nama guru ke kolom pencarian 

yang telah tersedia maka secara otomatis daftar guru dengan nama 

yang dicari akan tampil pada tabel. Dibawah ini adalah desain 

tampilan form data guru pada gambar 4.13 : 

 

 
Gambar 4.13 Desain Form Input Data Guru 

 . 

4. Desain Form Data Siswa 

 Form ini digunakan untuk memasukkan data siswa dengan 

langsung mengisi pada kolom yang tersedia, setelah selesai klik 

tombol simpan untuk menyimpan data ke dalam database. Apabila 
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mengedit data, double click daftar siswa yang akan diubah pada 

tabel disamping kanan pada form data siswa maka akan muncul 

tombol ubah dan hapus. Tombol batal digunakan untuk 

membatalkan proses edit pada kotak dialog. Tombol Data Orang 

Tua berfungsi untuk menampilkan data orang tua siswa yang 

terseleksi pada tabel daftar siswa. Tombol Browse Foto untuk 

menampilkan foto siswa yang terseleksi. Sedangkan untuk 

pencarian data siswa, masukkan nama siswa ke kolom pencarian 

yang telah tersedia maka secara otomatis daftar siswa dengan 

nama yang dicari akan tampil pada tabel.  Dibawah ini adalah 

desain tampilan form data siswa pada gambar 4.14 : 

 

 
Gambar 4.14 Desain Form Input Data Siswa 

 

5. Desain Form Data Orang Tua 

 Form ini digunakan untuk memasukkan data orang tua 

siswa dengan langsung mengisi pada kolom yang tersedia, yang 

sebelumnya menyeleksi data siswa pada tabel terlebih dahulu. 
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Setelah selesai klik tombol simpan untuk menyimpan data ke 

dalam database. Apabila mengedit data, double click daftar siswa 

pada tabel disamping kanan pada form data orang tua maka akan 

muncul tombol ubah dan hapus. Tombol batal digunakan untuk 

membatalkan proses edit pada kotak dialog. Berikut desain 

tampilan form input data orang tua pada gambar 4.15 dibawah ini : 

 

 
Gambar 4.15 Desain Form Input Data OrangTua 

 

6. Desain Form Definisi 

Form ini berfungsi sebagai informasi data tertentu dengan 

memasukkan data asal sekolah, agama, bidang studi, golongan, 

jabatan, kota, program pada kolom yang tersedia. Berikut desain 

tampilan form definisi pada gambar 4.16 dibawah ini : 
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Gambar 4.16 Desain Form Menu Definisi 

 

7. Desain Form Input Data Kelas 

Form ini digunakan untuk memasukkan data kelas dengan 

langsung mengisi pada kolom nama siswa, tingkat kelas, nama 

program, nama wali yang tersedia, setelah selesai klik tombol 

simpan untuk menyimpan data ke dalam database. Apabila 

mengedit data, double click daftar siswa yang akan diubah. 

Berikut desain tampilan form input data kelas pada gambar 4.17: 
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Gambar 4.17 Desain Form Input Data Kelas 

 

8. Desain Form Transaksi 

Form ini digunakan untuk melakukan transaksi 

pembayaran administrasi sekolah dengan langsung mengisi pada 

kolom yang tersedia, setelah selesai klik tombol simpan untuk 

menyimpan data ke dalam database. Apabila mengedit data, 

double click daftar transaksi yang akan diubah. Sedangkan untuk 

pencarian data transaksi, masukkan ”NIS” atau bulan yang 

dibayar ke kolom pencarian yang telah tersedia maka daftar 

transaksi secara otomatis data yang dicari akan tampil pada tabel. 

Berikut desain tampilan form transaksi pembayaran pada gambar 

4.18 : 
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Gambar 4.18 Desain Form Transaksi Pembayaran  

 

9. Desain Form Penilaian 

Form ini digunakan untuk melakukan input data nilai 

dengan langsung mengisi pada kolom yang tersedia, setelah 

selesai klik tombol simpan untuk menyimpan data ke dalam 

database. Apabila mengedit data, double click daftar nilai yang 

akan diubah. Sedangkan untuk pencarian data nilai, masukkan 

”NIS” ke kolom pencarian yang telah tersedia maka daftar 

transaksi secara otomatis data yang dicari akan tampil pada tabel. 

Berikut desain tampilan form penilaian pada gambar 4.19 : 
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Gambar 4.19 Desain Form Penilaian 

 

 10.Desain Form Laporan Data Siswa 

Form ini digunakan untuk menampilkan data siswa dalam 

bentuk lembar kertas. Berikut desain tampilan form laporan data 

siswa pada gambar 4.20 dibawah ini : 

 

 
Gambar 4.20 Desain Form Laporan Data Siswa 
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11. Desain Form Laporan Data Guru 

Form ini digunakan untuk menampilkan data guru dalam 

bentuk lembar kertas. Berikut desain tampilan form laporan data 

guru pada gambar 4.21 dibawah ini : 

 

 
Gambar 4.21 Desain Form Menu Laporan Data Guru 

 

12. Desain Form Laporan Data Nilai 

Form ini digunakan untuk menampilkan data nilai dalam 

bentuk lembar kertas. Berikut desain tampilan form laporan data 

nilai pada gambar 4.22: 
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Gambar 4.22 Desain Form Laporan Data Nilai 

 

13. Desain Form Laporan Transaksi Pembayaran 

Form ini digunakan untuk menampilkan data transaksi 

pembayran administrasi sekolah dalam bentuk lembar kertas. 

Berikut desain tampilan form laporan data transaksi pembayaran 

pada gambar 4.23 dibawah ini : 
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Gambar 4.23 Desain Form Laporan Transaksi Pembayaran 

 

4.3.8 Hierarki Input Proses Output (HIPO) 

1. Hierarki 

 Hirarki dari sistem menggunakan relasional database yang 

digunakan sebagai pembangun aplikasi program. 

2. Input 

 Ada beberapa proses input data pada sistem ini yang desain 

detail telah digambarkan dan dijelaskan diatas. 

a) Form Data Guru 

-  Sumber dan tujuan data: tabel guru 

- Data yang harus diinput : 

 ID 

 Kode_Guru 

 NIP 

 Nama 

 Status 

 TempatLhr 

 Tgl_lhr 
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 Jns_kel 

 idAgama 

 Almt 

 Tgl_Msk 

 Pendidikan 

 idBidangStudi 

 idGolongan 

 idJabatan 

 Telp 

 Gambar 

 

b) Form Data Siswa 

-  Sumber dan tujuan data: tabel siswa 

- Data yang harus diinput : 

 NIS 

 idOrtu_Wali 

 idKelas 

 idAsalSekolah 

 Nama 

 Tmpt_Lhr 

 Tgl_Lhr 

 Jns_Kel 

 idAgama 

 Alamat 

 Telp 

 Gol_Darah 

 Tgl_Msk 

 Program 

 Gambar 
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c) Form Data Ortu 

-  Sumber dan tujuan data: tabel ortu 

- Data yang harus diinput : 

 Id 

 Nm_Ayah 

 Pek_Ayah 

 Pend_Ayah 

 Nm_Ibu 

 Pek_Ibu 

 Pend_Ibu 

 Almt_Ortu 

 Telp_Ortu 

 Nm_Wali 

 Pek_Wali 

 Pend_Wali 

 Almt_Wali 

 Telp_Wali 

 

d) Form Pembagian Kelas 

-  Sumber dan tujuan data: tabel kelas 

- Data yang harus diinput : 

 ID 

 Nama 

 Kelas 

 Idprogram 

 Idguru 

e) Form Pembayaran 

-  Sumber dan tujuan data: tabel transaksi 

- Data yang harus diinput : 

 ID 

 NIS 
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 Idpetugas 

 Tglbayar 

 Bulan 

 Jumlah 

 Terima 

 Kembali 

 

f) Form Penilaian 

-  Sumber dan tujuan data: tabel nilai 

- Data yang harus diinput : 

 ID 

 NIS 

 IDGuru 

 IDBidStudi 

 NK1 

 NK2 

 NP1 

 NP2 

 NS1 

 NS2 

 Stndr_Ketuntasn 

 

3. Proses 

a) Login  

Proses antara username dan password yang 

dimasukkan. 

b) Simpan Data 

Proses ini meliputi penyimpanan data masukan baru 

dan penyimpanan data setelah diedit. 

c) Edit Data 
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Proses untuk merubah data yang sebelumnya telah 

tersimpan dengan meng-update yang diperlukan pada 

sistem database. 

d) Cari Data 

Proses ini berguna mencari data yang telah tersimpan 

untuk ditampilkan atau mengecek apakah data telah 

tersimpan. 

e) Hapus Data  

Proses yang digunakan apabila ingin menghapus data 

tertentu yang tidak diperlukan lagi oleh user. 

f) Cetak Data 

Proses untuk mencetak data tertentu yang telah dipilih 

user sebelumnya. 

 

3. Output 

Keluaran dari program aplikasi sistem komputerisasi 

administrasi siswa ini menghasilkan laporan-laporan antara lain 

adalah sebagai berikut: 

a) Laporan Biodata Siswa 

b) Laporan Absensi Kelas 

c) Laporan Daftar Guru 

d) Laporan Biodata Guru 

e) Laporan Nilai Raport 

f) Laporan Nilai Permatapelajaran 

g) Laporan Transaksi Pembayaran  
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Gambar 4.24 Diagram HIPO 

 

 Keterangan dari diagram diatas adalah sebagai  berikut: 

1.  Tampilan Menu File adalah menu yang memuat data-data seperti 

: Data Guru, Data Siswa, Data Orang Tua, Definisi, Keluar 

2.  Tampilan Menu Kesiswaan adalah menu yang memuat data-data 

seperti : Pembagian Kelas, Pembayaran, Penilaian. 

3.  Tampilan Menu Laporan adalah menu yang memuat data laporan 

yaitu Biodata Siswa , Absensi Kelas, Daftar Guru, Biodata Guru, 

Nilai Raport, Nilai Permatapelajaran, Transaksi Pembayaran. 

4. Tampilan Menu User adalah menu yang memuat pilihan 

pengaturan seperti : Pengaturan User, Backup Database, Restore 

Database. 

5.  Tampilan Menu Tentang adalah menu yang menampilkan 

informasi sekilas program dan data pemrogram.  
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4.3.9 Diagram Alir 

1.  Flowchart Menu Utama 

 

 
  

Gambar 4.25 Flowchart menu utama 
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4. Flowchart Login 

 

 
 

Gambar  4.26  Flowchart Login 
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5.  Flowchart Input Data Guru 

 

 
 

Gambar 4.27 Flowchart Input Data Guru 
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6. Flowchart Input Data Siswa 

 

 
 

Gambar 4.28 Flowchart Input Data Siswa 
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7. Flowchart Input Data Nilai 

 

 
 

Gambar 4.29 Flowchart Input Data Nilai 
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8. Flowchart Input Data Ortu 

 

 
  

Gambar 4.30 Flowchart Input Data Ortu 
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9. Flowchart Input Data Kelas 

 

 
 

Gambar 4.31 Flowchart Input Data Kelas 
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10. Flowchart Input Data Transaksi 

 

 
 

Gambar 4.32 Flowchart Input Data Transaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 85

11. Flowchart Edit Data 

 

 
  

Gambar 4.33 Flowchart Edit Data 

 

12. Flowchart Hapus Data 

 

 
 

Gambar 4.34 Flowchart Hapus Data 
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13. Flowchart Cari Data 

 

 
 

Gambar  4.35  Flowchart Cari Data 

 

14. Flowchart Cetak Data 

 

 
 

Gambar  4.36  Flowchart Cetak Data 

 

4.3.10 Analisis Kebutuhan 

Berikut adalah analisis kebutuhan minimal dalam menggunakan 

program aplikasi sistem komputerisasi administrasi siswa : 

1. Kebutuhan sistem perangkat keras 
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a. Processor : Intel atau AMD 233 MHZ atau lebih tinggi 

b. Memory  : 64 MB (RAM) 

c. Harddisk  : 10 GB 

d. CD ROM : 24 atau lebih tinggi 

e. Floppy drive : 1.44Mb 

f. Monitor : SVGA resolusi 800x600(16 bit) atau lebih  

tinggi 

g. Keyboard  

h. Mouse 

i. Printer 

 2. Kebutuhan sistem perangkat lunak 

  a. Sistem Operasi : Windows 98 atau lebih tinggi 

  b. Microsoft Access 2000 

  c. Program aplikasi sistem komputerisasi administrasi siswa 

 3. Kebutuhan basis data 

 Data masukan yang dibutuhkan dalam sistem antara lain : 

biodata siswa, data wali murid, data kelas, data guru, data nilai, 

transaksi iuran sekolah. 

4. Dokumentasi 

 Agar mempermudah perbaikan atau evaluasi sistem di masa 

mendatang antara lain: 

  a. System Flow Diagram (SFD) 

  b. Data Flow Diagram (DFD) 

  c. Detailed Design 

 

4.4 Evaluasi Program 

Program aplikasi Sistem Komputerisasi Administrasi Siswa ini 

memiliki kelebihan dan keterbatasan dalam penggunaanya. Adapun 

kelebihan dan keterbatasan aplikasi program ini yaitu: 

 1. Kelebihan program 
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  a. Mempermudah dalam memasukkan dan mencari data 

yang dibutuhkan. 

  b. Efisien dan mempersingkat waktu yang diperlukan. 

  c. Laporan yang dihasilkan lebih akurat. 

  d. Dapat dijalankan pada hardware dengan spesifikasi 

minim dan tidak membutuhkan resource besar. 

  e. Lebih tahan lama dan aman dari kerusakan data dibanding 

dengan sistem manual. 

 2. Keterbatasan program  

  a. Aplikasi program bersifat stand alone  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil dari laporan Tugas Akhir yang penulis susun agar diperoleh 

keterangan yang jelas yaitu mengenai Sistem Komputerisasi Administrasi 

Siswa di SMA Negeri 3 Surakarta maka penulis sajikan penjelasan sebagai 

berikut:  

1. Dalam menangani permasalahan pada Sistem Administrasi 

Siswa SMA Negeri 3 Surakarta penulis menerapkan aplikasi 

program database yang dibangun diatas bahasa pemrograman 

Borland Delphi 7.0  dengan database MS.Access. 

2. Program aplikasi ini dapat membantu dengan lebih cepat proses 

pengolahan data sehingga tidak menyita banyak waktu dan 

efisien serta akurat sehingga tidak terjadi perulangan data.  

3. Penggunaan program aplikasi Sistem Komputerisasi 

Administrasi Siswa ini dapat memudahkan pengguna karena 

tampilan yang sederhana tapi menarik dan terurut sehingga 

mudah dimengerti. 

 

5.2 Saran 

Pembuatan program aplikasi ini adalah belum sempurna sehingga 

memerlukan perbaikan-perbaikan yang antara lain: 

1. Aplikasi program yang stand alone dapat ditingkatkan menjadi 

client server. 

2. Memerlukan pemahaman dan pengenalan mendasar dalam 

mengoperasikan aplikasi program ini. 
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