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 Pendataan data akademik di SMP N 27 Surakarta telah menggunakan 

sistem komputerisasi, akan tetapi masih bersifat manual. Hal ini menyebabkan 

kurang efektif dan efisien dalam pemberian informasi. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini dibuat system informasi akademik. Tujuan dari pembuatan system 

akademik ini adalah untuk mengatasi pendataan yang dilakukan secara manual. 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode observasi, metode 

wawancara dan metode pustaka. Dengan metode observasi, dapat mengetahui 

secara langsung bagaimana proses akademik dilakukan. Metode wawancara, 

mencari dengan memberi beberapa pertanyan kepada sumber yang bersangkutan 

secara langsung. Metode pustaka, dengan membaca buku-buku ataupun mencari 

informasi di internet yang berkaitan dengan sistem informasi.  
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BAB І 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era informasi seperti sekarang ini, tersedianya informasi yang 

akurat dan lengkap serta mudah dan cepat diakses merupakan kebutuhan mutlak 

yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang. Seiring dengan pesatnya teknologi 

komputasi dewasa ini, komputerisasi menjadi sangat menentukan dan tidak dapat 

dipisahkan dalam setiap aspek kehidupan modern. Hanya mereka yang 

mempunyai informasi yang cukup dan peka terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang 

dihadapi dengan cepat, cermat dan tepat. Penggunaan komputer telah membantu 

arah perkembangan manusia yang membutuhkan informasi dalam pengolahan 

data pada berbagai bidang kegiatan. Dengan adanya komputer sebagai alat 

pengolah data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan ataupun instansi dapat 

dikomputerisasikan, dalam hal ini bidang-bidang yang dianggap penting dan 

utama karena dapat mendukung keberhasilan suatu instansi dalam mencapai 

tujuannya. 

SMP N 27 Surakarta dalam pengolahan data akademik khususnya 

pengolahan data siswa, data guru, data jadwal pelajaran, pembayaran SPP dan 

yang lainnya masih menggunakan sistem manual. Dengan jumlah kelas sebanyak 

15 kelas, yang terdiri dari kelas VII (5 kelas), VIII (5kelas), VIII (5kelas).  Jumlah 

siswa setiap kelas hampir 40 siswa dan jumlah guru hampir 50 guru, maka sangat 

tidak efisien dalam pengolahan data akademik secara manual. 

Dengan melihat kendala-kendala yang ada di SMP N 27 Surakarta, maka  

penulis ingin membuat sistem informasi akademik dan mengambil judul “ Sistem 

Informasi Akademik SMP N 27 Surakarta Berbasis Client Server”. 

 

 

 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut bagaimana membuat sistem informasi 

akademik di SMP N 27 Surakarta berbasis client server. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan pembuatan program aplikasi database pengolahan 

data akademik ini,  dibatasi pada : 

1. Pendataan siswa meliputi data pribadi siswa dan kelas siswa. 

2. Pendataan guru meliputi data pribadi guru. 

3. Pendataan data kurikulum meliputi data mata pelajaran, guru 

pengampu dan jadwal pelajaran. 

4. Pendataan pembayaran SPP. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membuat sistem informasi  pengolahan 

data akademik sehingga mempermudah sistem kerja di SMP N 27 Surkarta dalam 

mengolah data akademik, agar data yang diperoleh lebih akurat, cepat dan efisien. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi 

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengolahan data akademis di 

SMPN 27 Surakarta 

2. Bagi Mahasiswa 

2.1 Untuk menerapkan teori-teori yang didapat dari perkuliahan dan dapat 

membangun sistem lebih lanjut. 

2.1 Menambah pemahaman tentang penggunaan bahasa pemrograman 

database untuk perancangan perangkat lunak sistem informasi. 

 

 

 



 

BAB ІІ 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem 

Istilah sistem telah didefinisikan oleh para ahli dalam berbagai cara yang 

berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan cara pandang dan lingkup 

sistem yang ditinjau. 

Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul, bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

sasaran tertentu (Sutanta, 2003). 

Suatu sistem mempunyai karakteristik sebagai berikut (Sutanta, 2003) : 

1. Mempunyai komponen (components) 

Komponen sistem adalah segala sesuatu yang menjadi bagian penyusun 

sistem. Komponen sistem dapat berupa benda nyata atau abstrak. Komponen 

sistem disebut sebagai subsistem, dapat berupa orang, benda, hal atau kejadian 

yang terlibat di dalam sistem. 

2. Mempunyai batas (boundary) 

Batasan sistem diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem 

yang lain. Tanpa adanya batasan sistem, maka sangat sulit untuk menjelaskan 

suatu sistem.  

3. Mempunyai lingkungan (environments) 

Lingkungan sistem adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. 

Lingkungan sistem dapat menguntungkan ataupun merugikan. Umumnya, 

lingkungan yang menguntungkan akan selalu dipertahankan untuk menjaga 

keberlangsungan sistem. Sedangkan lingkungan sistem yang merugikan akan 

diupayakan agar mempunyai pengaruh seminimal mungkin, bahkan jika 

mungkin ditiadakan.  

4. Mempunyai Penghubung/antar muka (interface) antar komponen 

Penghubung/antar muka merupakan komponen sistem, yaitu segala 

sesuatu yang bertugas menjembatani hubungan antar komponen dalam sistem. 

Penghubung/antar muka merupakan sarana yang memungkinkan setiap 



 

komponen saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam rangka menjalankan 

fungsi masing-masing komponen. 

5. Mempunyai masukan (input) 

Masukan merupakan komponen sistem, yaitu segala sesuatu yang perlu 

dimasukkan ke dalam sistem sebagai bahan yang akan diolah lebih lanjut 

untuk menghasilkan keluaran yang berguna.  

6. Mempunyai pengolahan (processing) 

Pengolah merupakan komponen sistem yang mempunyai peran utama 

mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna bagi para 

pemakainya. Dalam Sistem Informasi Manajemen, pengolahan adalah berupa 

program aplikasi komputer yang dikembangkan untuk keperluan khusus. 

7. Mempunyai keluaran (output) 

Keluran merupakan komponen sistem yang berupa berbagai macam 

bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan. Dalam Sistem 

Informasi Manajemen, keluaran adalah informasi yang dihasilkan oleh 

program aplikasi yang akan dihasilkan oleh program aplikasi yang akan 

digunakan oleh para pemakai sebagai bahan pengambilan keputusan. 

8. Mempunyai sasaran (objectives) dan tujuan (goal) 

Setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar saling bekerja sama 

dengan harapan agar mampu mencapai sasaran dan tujuan sistem.  

9. Mempunyai kendali (control) 

Setiap komponen dalam sistem perlu selalu dijaga agar tetap bekerja 

sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Hal ini bisa dilakukan jika 

ada bagian yang berperan menjaganya, yaitu bagian kendali. Bagian kendali 

mempunyai peran utama menjaga agar proses dalam sistem dapat berlangsung 

secara normal sesuai batasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Sistem 

Informasi Manajemen, kendali dapat berupa validasi masukan, validasi proses, 

maupun validasi keluaran yang dapat dirancang dan dikembangkan secara 

terprogram. 

 

 



 

10.Mempunyai umpan balik (feed back) 

Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali (control) sistem untuk 

mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan 

mengembalikannya ke dalam kondisi normal. 

 

2.2 Informasi 

Pembahasan mengenai informasi tentu tak lepas dari pembahasan data. Data 

dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau 

fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak 

yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal (Sutanta, 2003). Data dapat berupa 

catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam basis data. 

Informasi adalah 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 (Sutanta, 2003). Untuk 

memperoleh informasi, diperlukan adanya data yang akan diolah dan unit 

pengolah. 

 

2.3 Sistem Informasi 

Sistem Informasi (SI) dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang 

saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk 

mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan 

informasi. Dengan kata lain SI merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling 

berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk 

aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan 

kontrol terhadap jalannya perusahaan (Oetomo, 2002). 

 

2.4 Database 

Database atau basis data terdiri dari 2 kata, yaitu basis dan data. Basis dapat 

diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/berkumpul. Sedangkan 



 

data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti 

manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang 

direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya 

(Fathansyah, 2002).  

Database atau basis data dapat didefiniskan dalam sejumlah sudut pandang 

seperti (Fathansyah, 2002) : 

1. Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang 

diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali 

secara cepat dan mudah. 

2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara 

bersama-sama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansi) 

yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 

3. Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan 

dalam media penyimpanan elektronik. 

 

2.5 Perancangan Sistem 

2.5.1 Pengertian Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain sistem yang baik, 

isinya langkah-langkah operasi dalam pengolahan data dan prosedur untuk 

mendukung operasi sistem. Untuk dapat mencapai keinginan yang dimaksud 

dalam perancangan sistem informasi, maka perlu dilakukan perancangan sistem 

dengan langkah-langkah : 

1. mempelajari dan mengumpulkan data untuk disusun menjadi sebuah 

struktur data yang sesuai dengan sistem yang dibuat, 

2. melakukan evaluasi serta merumuskan masalah, 

3. menganalisa kendala yang akan dihadapi dalam permasalah yang 

mungkin timbul dalam proses perancangan sistem. 

 

 

 



 

2.5.2 Alat Bantu Perancangan Sistem 

a. DFD(Data Flow Diagram) 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan gambaran alur data atau 

informasi tanpa mengaitkan bentuk fisik media penyimpanan data atau 

hardware (Kendall, 2003). Beberapa simbol yang digunakan dalam DFD : 

 

 

 

Menunjukan entitas berupa 

kelompok orang atau departemen 

atau sistem yang bisa menerima 

informasi atau data-data awal. 

 Menunjukkan proses dimana 

beberapa tindakan atau 

sekelompok tindakan dijalankan. 

 Menunjukkan arus data dimana 

informasi sedang melintas dan 

atau menuju ke suatu proses. 

 

Menunjukkan tempat 

penyimpanan data setelah data 

diproses. 

 

Gambar 2.1 Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

b. ERD(Entity Relationship Diagram) 

ERD merupakan hubungan antara himpunan entitas dan 

himpunan relasi beserta atribut-atribut yang menyertainya (Fathansyah, 

2000). 

Menurut Sutanta (2004), jika diterapkan dengan benar dan tepat, 

maka penggunaan ERD dalam pemodelan data akan memberikan 

keuntungan pegi perancang maupun maupun pemakai, antara lain : 



 

1. Memudahkan perancang dalam hal menganalisis sistem yang 

akan dikembangkan. 

2. Memudahkan perancang pada saat merancang basis data. 

3. Rancangan basis data yang dikembangkan berdasarkan ERD 

umumnya telah berada dalam bentuk optimal. 

4. Dalam banyak kesempatan, penggunaan simbol-simbol grafis  

(termasuk ERD) akan lebih mudah dipahami oleh para pemakai 

dibandingkan dengan bentuk naratif. 

5. Dengan menggunakan ERD, pemakai umumnya akan lebih 

memahami sistem dan basis data yang di rancang oleh 

perancang. 

Kelemahan  ERD antara lain adalah : 

a. Kebutuhan media yang sangat luas. 

b. Seringkali ERD tampil sangat ruwet. 

 

2.6 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi 

melalui media komunikasi sehingga dapat dapat saling berbagi informasi, 

program, penggunaan bersama perangkat keras. Selain itu, jaringan komputer 

dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di 

berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang saling berhubungan.  

 

2.7 HTML 

 HTML (HyperText Markup Language) adalah sebuah bahasa scripting yang 

dapat menghasilkan sebuah tampilan dari halaman web site sehingga halaman 

tersebut dapat diakses dan ditampilkan pada komputer pengakses 

(Sunarfrihantono,2002). 

 

 



 

 

2.8 Pemrograman PHP 

PHP (Personal Home Page Tools) diperkenalkan pertama kali oleh Rasmus 

Lerdorf pada tahun 1994 yang pada awalnya hanya dipergunakan pada situs 

pribadinya untuk mencatat siapa saja yang telah mengakses daftar riwayat hidup 

onlinenya.  Pada awal tahun 1995 versi pertama, PHP resmi dipergunakan oleh 

pihak lain.  Di dalamnya terkandung sebuah parser engine (mesin pengurai) yang 

sangat disederhanakan, yang hanya mampu mengolah macro khusus dan beberapa 

utilitas yang sering dipakai dalam pembuatan home page, seperti buku tamu, 

pencacah dan sebagainya.   

PHP adalah bahsa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk 

membuat halaman web yang dinamis. Maksud dari server-side scripting adalah 

sintaks dan perintah-perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan di sever 

tetapi disertai pada dokumen HTML (Sunarfrihantono,2002)..  Sebagian besar 

perintahnya berasal dari bahasa C, Java dan Perl dengan beberapa tambahan 

fungsi khusus PHP. PHP bisa berinteraksi dengan hampir semua teknologi web 

yang sudah ada. PHP mempermudah dan memperhalus proses peralihan dari 

teknologi lama ke teknologi baru.  

PHP memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu :  

1. Script ( kode program ) yang terintegrasi dengan file HTML, 

sehingga developer dapat berkonsentrasi langsung kepada 

penampilan web-nya.  

2. Tidak ada proses compiling dan linking.  

3. Berorientasi objek ( object oriented ).  

4. Sintaksis pemrogramannya mudah dipelajari, menyerupai C dan Perl.  

5. Integrasi yang sangat luas ke berbagai server database. 

 

2.9 SQL 

SQL (Structured Query Language) adalah bahasa yang dipergunakan untuk 

mengakses data dalam basis data relation. SQL berisi pernyataan yang dapat 

digunakan untuk memasukkan, merubah, menghapus, memilih dan melindungi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/Data


 

data. SQL dapat digunakan dengan dua cara yaitu dengan interprestasi dan metode 

sisip. Secara interprestasi yaitu dengan memasukkan sebuah pernyataan SQL 

melalui terminal atau mikrokomputer dan langsung diproses atau 

diinterprestasikan, hasilnya dapat dilihat secaran langsung. Cara ini disebut juga 

Interactive SQL. Cara yang kedua yaitu menyisipkan pernyataan SQL ke dalam 

sebuah program yang ditulis dengan program, bahasa lain. Hasil dari pernyataan 

SQL ini tidak bisa dilihat secara langsung oleh pemakai, tetapi diproses oleh 

program yang memakainya. Cara ini disebut dengan Embedded SQL. 

Struktur dari pernyataan SQL terdiri dari tiga klausa yaitu select, from, dan 

where. 

1. Klausa select digunakan untuk menampilkan atribut yang diinginkan dari hasil 

sebuah query. 

2. Klausa from menujuk relasi untuk diteliti dalam evaluasi dari pernyataan. 

3. Klausa where menujukkan kondisi atribut dari relasi  yang diinginkan. 

 

2.10 MySQL 

MySQL adalah multi user database yang menggunakan bahasa Structure 

Query Language (SQL). MySQL dalam operasi client-server melibatkan server 

daemon MySQL disisi server dan berbagai macam program serta library yang 

berjalan di sisi client. MySQL mampu menangani data yang cukup besar 

(Sunarfrihantono,2002).  

MySQL merupakan suatu sistem manajemen database. Suatu database adalah 

sebuah kumpulan data yang terstruktur. Untuk menambahkan, mengakses dan 

memproses data yang tersimpan pada suatu database komputer, dibutuhkan system 

manajemen database seperti MySQL. Konektifitas, keepatan dan keamanan 

membuat MySQL sangat tepat untuk pengaksesan database dalam internet. 

MySQL merupakan system client server yang terdiri dari SQL server 

multithreaded yang memungkinkan backend yang berbeda, sejumlah program 

client dan library yang berbeda, tool administrasi dan beberapa antarmuka 

pemrograman. 

 



 

2.11 Apache 

Pada umumnya, semua situs web didunia ini digerakkan oleh suatu program 

aplikasi yang berjalan di server. Program tersebut, yang sering dipakai adalah 

Apache, karena selain berlisensi GPL (General Public Lisence) atau free software, 

juga mudah dikonfigurasikan. Sedangkan aplikasi yang menjalankan program 

apache tersebut biasa dinamakan Web Server atau httpd. Apache Web Server 

merupakan program aplikasi yang berjalan di server, berfungsi untuk menjalankan 

aplikasi web sehingga bisa diakses oleh client baik melalui jaringan intranet 

maupun Internet. 

 

2.12 Dreamweaver 8 

Dreamweaver 8 adalah editor untuk mendesain, coding, membuat halaman 

website ataupun aplikasi web. Dreamwaver 8 adalah editor yang komplit yang 

dapat digunakan untuk membuat animasi sederhana yang berbentuk layer. Dengan 

dreamweaver 8, dalam pembuatan halaman website programer tidak harus 

menuliskan satu baris kode. Tetapi dengan medrag komponen yang telah 

disediakan akan lebih memudahakan dalam pembuatan halaman web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat guna kesempurnaan sistem 

yang akan dibuat, digunakan beberapa metode pengumpulan data. Metode-metode 

tersebut antara lain : 

1. Metode observasi 

Metode ini diterapkan dengan mendatangi obyek penelitian secara 

langsung. Melihat langsung proses akademis yang dilakukan sehingga 

diketahui secara detail seluruh aktifitas instansi yang diteliti. Pelaksanaan 

observasi dilakukan beberapa kali untuk memperbaiki dokumentasi sistem. 

Tujuan observasi untuk mendapatkan data yang benar dengan pengamatan 

secara langsung ke SMP N 27 Surakarta. 

2. Metode Wawancara 

Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan sumber yang 

bersangkutan secara langsung untuk mengumpulkan data-data dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian secara 

lisan. Metode wawancara dilakukan kebagian tata usaha, yaitu waur 

kesiswaan, waur kurikulum dan bagian pembayaran SPP. Metode wawancara 

dilakukan hanya 1 sampai 2 kali untuk memperjelas materi wawancara. 

Dengan langkah ini diharapkan diperoleh keterangan tentang proses akademis 

dan pembayaran SPP di SMP N 27 Surakarta. 

3. Metode Pustaka 

Dengan cara mengumpulkan data dengan mencari informasi yang 

dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu dengan membaca 

buku-buku dan internet yang berkaitan dengan hal-hal sistem informasi. 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Langkah Penyelesaian Masalah 

 

1. Analisa Sistem 

Analisa ini meliputi analisa sistem yang digunakan di SMP N 27 Surakarta  

dan analisa kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun. 

2. Perancangan 

Pada tahap ini dibuat aliran informasi, struktur aliran data, spesifikasi 

proses, dan perancangan aplikasi. 

3. Implementasi Awal 

Aplikasi akan diimplementasikan ke dalam bentuk program berdasarkan 

hasil analisa dan perancangan yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya. 

Dalam pengimplementasian awal ini menggunakan beberapa hardware dan 

software sebagai berikut: 

1. Seperangkat komputer dengan spesifikasi: 

a. Atlhon XP 1400MHz 

b. RAM 512 Mb 

c. Hardisk 20 Gb 

d. Printer 

e. Monitor 

2. Software :  

a. Apache 

b. MySql 

c. Macromedia Dreamweaver 8 

d. Adobe Reader 

4. Implementasi Akhir 

Aplikasi telah selesai dibangun dan siap untuk diserahkan kepada end user 

dan diimplementasikan di tempat end user. 

5. Evaluasi 

Aplikasi yang telah selesai diimplementasikan pada end user akan 

dievaluasi, dimana akan dilakukan koreksi dan penyempurnaan program 

apabila diperlukan. 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisa Sistem 

 Sistem yang dianalisa adalah sistem akademik SMP N 27 surakarta, 

sebuah sistem yang mengolah data siswa, guru, pelajaran, jadwal pelajaran dan 

pembayaran SPP. Untuk dapat membuat sistem informasi dilakukan analisa 

sistem. Tahap-tahap analisa sistem : 

4.2.1 Identifikasi Masalah 

Sistem yang digunakan pada SMP N 27 Surakarta masih secara manual, 

siswa baru melakukan daftar ulang dengan mengisi formulir yang telah 

disediakan dan data disimpan dalam arsip oleh Waur Kesiswaan. Dalam 

pendataan NIS siswa, kelas siswa bagian Waur Kesiswaan memberikan data 

kebagian Tata Usaha dan disimpan dalam arsip. Pendatan guru, data diberikan 

oleh guru kebagian Tata Usaha. Untuk pendataan mata pelajaran dan 

penentuan jadwal pelajaran setiap kelas Waur Kurikulum memberikan data ke 

Tata USaha dan disimpan dalam arsip. Sedangkan pada bagian pembayaran 

SPP masih manual yaitu dengan dicatat sesuai dengan identitas siswa dan 

bulan pembayaran kemudian data diberikan pada Kepala Sekolah. 

4.2.2 Identifikasi Kebutuhan Informasi 

a. Identifikasi data dan informasi : 

1. Identifikasi data yang digunakan : 

a. Data siswa 

b. Data kelas siswa 

c. Data guru 

d. Data mata pelajaran 

e. Data jadwal pelajaran 

f. Data pembayaran SPP 

2. Identifikasi informasi yang dihasilkan : 

a. Laporan biodata siswa 

b. Laporan buku induk siswa dan kelas siswa 



 

c. Laporan biodata guru 

d. Laporan guru pengampu 

e. Laporan Jadwal Pelajaran 

f. Laporan Pembayaran SPP 

b. Identifikasi Sumber Data dan Tujuan Informasi : 

1. Sumber Data : 

a. Siswa 

b. Guru 

c. Waur Kesiswaan 

d. Waur Kurikulum 

e. Bagian pembayaran SPP 

2. Tujuan Informasi : 

a. Siswa 

b. Guru 

c. Kepala Sekolah 

 

4.2.3 Sistem yang diharapkan 

Dengan pembuatan sistem informasi akademik ini, diharapkan dalam 

pengelolan data akedemik di SMP N 27 Surakarta lebih efektif dan efisien. 

Beberapa faktor perlunya perancangan sistem informasi ini dengan harapan 

sebagai berikut : 

1. Dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari sistem yang lama dan 

dapat menyajikan data secara cepat, tepat dan akurat. 

2. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan di SMP N 27 Surakarta baik 

dibagian kesiswaan, kurikulum dan pembayaran SPP. 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Persiapan Penyusunan Program 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam persiapan penyusunan pembuatan 

program adalah: 

4.3.1 Pengumpulan dan analisa data 

Penelitian dimulai dengan pengumpulan data mengenai sistem akademik 

dan kegiatan pembayaran iuran komite di SMP N 27 Surakarta. 

4.3.2 Desain Sistem 

Perancangan atau desain sistem adalah menyusun suatu sistem yang 

digunakan untuk maksud-maksud tertentu dalam mencapai tujuan. Desain 

sistem secara terinci bertujuan memberikan gambaran yang terinci kepada 

pengguna tentang sistem yang baru. Sistem yang dipakai adalah : 

4.3.2.1 Konteks Diagram 

Interaksi antara siswa, waur kesiswaan, waur kurikulum, bagian 

pemabayaran SPP, guru dan kepala sekolah dapat digambarkan seperti 

Gambar 4.1. Waur kesiswaan memasukkan data pribadi siswa ke sistem 

informasi. Selain data pribadi siswa, waur kesiswaan juga memasukkan 

data data  kelas siswa. Waur kurikulum mengolah data guru, kelas, mata 

pelajaran, data guru pengampu, dan jadwal pelajaran. Bagian pembayaran 

SPP memasukkan data siswa yang telah membayar SPP. Siswa 

mendapatkan informasi NIS dan kelas serta jadwal pelajaran. Guru 

mendapatkan informasi jadwal pelajaran dan laporan wali kelas. 

Sedangkan kepala sekolah mendapatkan semua laporan yang dihasilkan 

oleh sistem informasi akademik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Konteks Diagram Sistem Informasi Akademik SMP N 27 Surakarta 

 

4.3.2.2 Data Flow Diagram (DFD) 

1. Data Flow Diagram level 0 

Data Flow Diagram (DFD) dari sistem pengelolaan data 

akademik SMP N 27 Surakarta adalah : 
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Gambar 4.3 Data Flow Diagram level 1 proses 1 

 

3. DFD level 1 proses 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.4 Data Flow Diagram level 1 proses 2 
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4. DFD level 1 proses 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Data Flow Diagram level 1 proses 4 

 

5. DFD level 1 proses 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Data Flow Diagram level 1 proses 5 
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4.3.2.3 Diagram Hubungan Entitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.2.4 Hubungan Antar Tabel  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Hubungan antar tabel 

tmaster_siswa 

no_ijazah       

nis  * 
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4.3.2.5 Kamus Data (Data Dictionary) 

Kamus data adalah suatu aplikasi dari jenis kamus-kamus yang 

digunakan sebagai referensi kehidupan setiap hari. Kamus data merupakan 

referensi data (maksudnya, metadata), suatu data yang disusun oleh 

penganalisa sistem untuk membimbing mereka selama melakukan analisa 

dan desain (Kendall, 2003). 

Membuat informasi tentang data, tabel dan database dilakukan 

dalam kamus data. Kamus data pada sistem informasi pengolahan data 

akademik SMP N 27 Surakarta dirancang sebagai berikut : 

Data siswa menghasilkan tabel tmaster_siswa yang terdiri nis 

sebagai primary key, no_ijazah, nama_siswa, tmpt_lhr, tgl_lhr, jns_kel,  

gol_darah, agama, alamat,  telp,  kewarganegaraan,  nama_ayah,  

pendidikan_ayah,  pekerjaan_ayah,  nama_ibu, pendidikan_ibu,  

pekerjaan_ibu,  alamat_ortu, telp_ortu, tahun_lulus, nama_sekolah, 

alamat_sekolah. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Data siswa  tmaster_siswa =  no_ijazah + @NIS + nama_siswa + 

tmpt_lhr +tgl_lhr + jns_kel + gol_darah + agama + alamat +  telp +  

kewarganegaraan + nama_ayah + pendidikan_ayah + pekerjaan_ayah 

+ nama_ibu + pendidikan_ibu + pekerjaan_ibu + alamat_ortu + 

telp_ortu + tahun_lulus +  nama_sekolah + alamat_sekolah. 

2. Data kelas siswa  tkelas_siswa = @tahun_ajaran + @nis + 

@kd_kelas. 

3. Data kelas tkelas = @tahun_ajaran + @kd_kelas + nama_kelas + 

@kd_guru. 

4. Data guru tguru = @kd_guru + NIP + nama +tmpt_lahr + tgl_lhr + 

jns_kel + gol_darah + agama + gol + alamat + telp + kewarganegaraan. 

5. Data pelajaran tpelajaran = @kd_pelajaran + nama_pelajaran. 

6. Data Pengamputpengampu = @tahun_ajaran + @kd_guru + 

@kd_pelajaran. 

7. Data Jadwal Pelajaran  tjadwal = @tahun_ajaran + @kd_kelas + 

@hari + @jam + @kd_pelajaran + @kd_guru. 



 

8. Data pembayaran SPP  tspp= @tahun_ajaran + @nis + @bulan + 

tgl_bayar. 

9. Data user  tuser = @username + pass. 

 

4.3.2.6 Struktur Data 

1. Tabel data siswa lengkap 

Nama tabel : tmaster_siswa 

Digunakan  : Untuk menyimpan data siswa lengkap 

Primary Key : nis 

 

Tabel 4.1 Tabel tmaster_siswa 

Nama Field Tipe Data Size 

no_ijazah       

nis                      * 

nama_siswa 

tmpt_lhr 

tgl_lhr 

jns_kel 

gol_darah 

agama 

alamat 

telp 

kewarganegaraan 

nama_ayah 

pendidikan_ayah 

pekerjaan_ayah 

nama_ibu 

pendidikan_ibu 

pekerjaan_ibu 

alamat_ortu 

varchar 

varchar 

varchar 

varchar 

varchar 

char 

char 

varchar 

varchar  

varchar 

varchar 

varchar 

varchar 

varchar 

varchar 

varchar 

varchar 

varchar 

20 

4 

30 

15 

10 

1 

2 

10 

75 

12 

15 

30 

5 

20 

30 

5 

20 

75 



 

telp_ortu 

tahun_lulus 

nama_sekolah 

alamat_sekolah 

foto 

varchar 

year 

varchar 

varchar 

varchar 

12 

- 

10 

75 

30 

 

2. Tabel kelas siswa 

Nama table : tkelas_siswa 

Digunakan  : Untuk menyimpan data kelas siswa. 

Primary Key : tahun ajaran, nis dan kd_kelas. 

 

Tabel 4.2 Tabel tkelas_siswa 

Nama Field Tipe Data Size 

tahun_ajaran* 

nis* 

kd_kelas* 

year 

varchar 

varchar 

- 

4 

2 

 

3. Tabel data guru lengkap 

Nama tabel : tsiswa 

Digunakan  : Untuk menyimpan data nis siswa dan kelas siswa 

Prymary Key : kd_guru 

 

Tabel 4.3 Tabel tguru 

Nama Field Tipe Data Size 

kd_guru * 

nip 

nama 

tmpt_lhr 

tgl_lhr 

jns_kel 

char 

varchar 

varchar 

varchar 

varchar 

Char 

2 

10 

30 

20 

15 

1 



 

gol_darah 

agama 

gol 

alamat 

telp 

kewarganegaraan 

foto 

Char 

varchar 

Char 

varchar 

varchar 

varchar 

varchar 

2 

10 

2 

75 

12 

15 

30 

 

4. Tabel Kelas 

Nama tabel : tkelas 

Digunakan  : Untuk menyimpan data kelas dan wali kelas 

Primary Key : tahun_ajaran, kd_kelas, nama_kelas dan kd_guru 

 

Tabel 4.4 Tabel tkelas 

Nama Field Tipe Data Size 

tahun_ajaran* 

kd_kelas* 

nama_kelas* 

kd_guru* 

year 

char 

varchar 

char 

- 

2 

5 

2 

 

5. Tabel Pelajaran 

Nama tabel : tpelajaran 

Digunakan  : Untuk menyimpan data pelajaran 

Prymary Key : kd_pelajaran 

 

Tabel 4.5 Tabel tpelajaran 

Nama Field Tipe Data Size 

kd_pelajaran          * 

nama_pelajaran 

varchar 

varchar 

5 

30 

 



 

6. Tabel Pengampu 

Nama tabel : tpengampu 

Digunakan  : Untuk menyimpan data pengampu 

Primary Key : tahun_ajaran, kd_guru, dan kd_pelajaran 

 

Tabel 4.6 Tabel tpengampu 

Nama Field Tipe Data Size 

tahun_ajaran* 

kd_guru* 

kd_pelajaran* 

year 

varchar 

varchar 

- 

2 

5 

 

7. Tabel Jadwal Pelajaran 

Nama tabel : tjadwal 

Digunakan  : Untuk menyimpan data jadwal pelajaran 

Primary Key : tahun_ajaran, kd_kelas, hari, jam, kd_guru, dan     

kd_pelajaran 

 

Tabel 4.6 Tabel tjadwal 

Nama Field Tipe Data Size 

tahun_ajar* 

kd_kelas* 

hari* 

jam* 

kd_pelajaran* 

kd_guru* 

year 

char 

varchar 

varchar 

varchar 

varchar 

- 

2 

10 

5 

5 

2 

 

8. Tabel pembayaran SPP 

Nama tabel : tspp 

Digunakan  : Untuk menyimpan data pembayaran SPP siswa 

Primary key : tahun_ajaran, nis, bulan. 



 

Tabel 4.7 Tabel tspp 

Nama Field Tipe Data Size 

tahun_ajaran* 

nis *                   

tanggal 

bulan* 

year 

varchar 

varchar 

char 

- 

4 

10 

2 

 

9. Tabel user 

Nama tabel : tuser 

Digunakan  : untuk menyimpan data username dan password 

Primary key : user 

 

Tabel 4.8 Tabel tuser 

Nama Field Tipe Data Size 

user* 

pass 

Varchar 

Varchar 

15 

15 

 

 

4.3 Desain Tampilan 

Desain tampilan dari program distem akademik SMP N 27 Surakarta terdiri 

dari  beberapa menu yaitu home, profil, about, help, lap siswa, lap siswa kelas, lap 

guru, lap kelas, lap pelajaran, lap jadwal dan lap pembayaran SPP. Menu-menu 

tersebut dapat diakses oleh semua user sehingga memudahkan dalam pembuatan 

laporan-laporan yang diinginkan. Untuk dapat mengolah data user terlebih dahulu 

login untuk dapat memasuki halaman yang diperbolehkan. Misalkan user akan 

mengolah data siswa, user terlebih dahulu login dengan user name kesiswaan dan 

memasukkan password yang telah ditentukan, apabila username dan password 

benar maka user akan masuk ke halaman pengolahan data siswa. 

 

 



 

4.4.1 Halaman Home/Index 

Halaman utama dari program aplikasi akademik SMP N 27 Surakarta. 

 

Gambar 4.9 Halaman home 

 

4.4.2 Halaman Profil 

Merupakan halaman yang berisi keterangan tentang SMP N 27 Surakarta, 

berisi sejarah, visi dan misi SMP N 27 Surakarta 

 

Gambar 4.10 Halaman Profil 



 

4.4.3 Halaman About 

Halaman yang berisikan data pembuat program aplikasi ini. 

 

Gambar 4.11 Halaman about 

 

4.4.4 Halaman Help 

Merupakan halaman yang berisikan petunjuk-petunjuk atau panduan 

penggunaan aplikasi ini. 

 

Gambar 4.12 Halaman Help 



 

4.4.5 Halaman List Data Master Siswa 

Halaman ini merupakan halaman yang berisi data-data siswa. Untuk dapat 

mengakses halaman ini, user terlebih dahulu login sesuai username dan 

password yang telah ditentukan oleh administrator. Untuk menambahkan data 

klik tombol tambah data, maka akan dilanjutkan ke halaman input data master 

siswa. Untuk mengedit data master siswa, klik edit pada list maka masuk ke 

halaman edit. Untuk menghapus data master siswa klik hapus pada list daftar 

data master siswa. 

 

Gambar 4.13  Halaman List Data Master Siswa 

 

4.4.6 Halaman List Data Kelas Siswa 

Halaman ini merupakan halaman list data kelas siswa. Untuk dapat 

mengakses halaman ini, trelebih dahulu login dengan user name kesiswaaan 

dan password yang telah ditentukan. Untuk menambah data kelas siswa klik 

tombol tambah data maka akan masuk pada halaman input data kelas siswa. 

Untuk mengedit data klik edit pada daftar data, maka akan masuk kehalaman 

edit. Untuk menghapus data klik hapus pada list data. 



 

 

Gambar 4.14 Halaman List Kelas Siswa 

 

4.4.7 Halaman List Data  Guru 

Halaman ini merupakan list data master guru. Untuk menambahkan data  

klik tombol tambah data kemudian masuk kehalaman input data guru. Untuk 

mengedit data guru klik edit kemudian akan masuk ke halaman edit. Dan 

untuk menghapus data maka klik hapus pada list. 

 

Gambar 4.15 Halaman List Data Guru 



 

4.4.8 Halaman List  Data Kelas 

Halaman ini merupakan halaman list data kelas. Untuk dapat 

menambahkan data kelas, klik tombol tambah data maka akan masuk ke 

halaman input data kelas. Untuk dapat mengedit data, klik edit pada list dan 

untuk menghapus data klik hapus pada list. 

 

Gambar 4.16 Halaman List Data Kelas 

 

4.4.9 Halaman List Data Pelajaran 

Merupakan halaman list data mata pelajaran. Untuk dapat menambahkan 

data mata pelajaran, terlebih dahulu klik tombol tambah data maka akan 

masuk ke halaman input data palajaran. Untuk mengedit data klik edit dan 

untuk menghapus data klik hapus. 

 

Gambar 4.17 Halaman List Data Pelajaran 



 

4.4.10 Halaman List Data Jadwal Pelajaran 

Halaman ini merupakan list data jadwal pelajaran. Untuk menambahkan 

data jadwal klik tombol tambah data maka akan dilanjutkan ke halaman input 

data jadwal pelajaran. Mengedit data klik edit dan untuk menghapus data klik 

hapus pada list data. 

 

Gambar 4.18 Halaman List Jadwal Pelajaran 

 

4.4.11 Halaman List Data Pembayaran SPP 

Merupakan halaman lsit data pembayaran SPP. Untuk menambah data klik 

tombol tambah data maka akan masuk ke halaman input data SPP. Untuk 

menghapus data klik hapus pada list. 

 

Gambar 4.19 Halaman List Data Pembayaran SPP 



 

4.4.12 Halaman Laporan Daftar Siswa 

Di halaman ini, kita dapat mencetak data siswa. Kita dapat mencetak data 

siswa berdasarkan no ijazah, nis, nama, ataupun semua daftar siswa. Di daftar 

siswa, kita dapat menghubungkan ke halaman detail data siswa. Dengan 

menekan kata detail maka kita akan masuk pada halaman detail data siswa. 

Halaman detail data siswa merupakan halaman untuk dapat melihat data 

lengkap siswa. Melalui halaman detail data siswa dapat mencetak data detail 

siswa dengan mengklik tombol cetak. 

 

Gambar 4.20 Halaman Laporan Siswa 

 

4.4.13 Halaman Laporan Data Kelas Siswa 

Merupakan halaman untuk dapat mencetak data siswa dan kelasnya. Kita 

dapat mencetak data siswa dan kelasnya berdasarkan kelas yang diinginkan 

dengan mengklik tombol cetak. 



 

 

Gambar 4.21 Halaman Laporan Kelas Siswa 

 

4.4.14 Halaman Laporan Daftar Guru 

Di halaman ini, kita dapat mencetak data guru. Kita dapat mencetak data 

guru berdasarkan kode guru dan nama guru. Di daftar guru, kita dapat 

menghubungkan ke halaman detail data guru, dengan mengklik kata detail 

maka kita akan masuk pada halaman detail data guru. Halaman detail data 

guru reupakan halaman untuk dapat melihat data lengkap guru. Melalui 

halaman detail data siswa dapat mencetak data detail guru dengan mengklik 

tombol cetak. 

 

Gambar 4.22 Halaman Laporan Daftar Guru 



 

4.4.15 Halaman Laporan Daftar Kelas 

Merupakan daftar kelas dengan walinya, kita dapat mencetak laporan 

daftar kelas dan walinya berdasarkan kode kelas, nama kelas ataupun nama 

walinya. Untuk dapat mencetak daftar kelas klik tombol cetak. 

 

Gambar 4.23 Halaman Laporan Daftar Kelas 

 

4.4.16 Halaman Laporan Daftar Pelajaran 

Melalui halaman ini, kita dapat mencetak laporan daftar pelajaran dan guru 

pengampunya. Kita dapat mencetak laporan berdasarkan kode pelajaran, nama 

pelajaran, kode guru, nama guru ataupun semua daftar. 

 

Gambar 4.24 Halaman Laporan Daftar Pelajaran 

 



 

4.4.17 Halaman Laporan Daftar Jadwal Pelajaran 

Jadwal pelajaran dapat kita cetak melaui halaman ini, dengan menekan 

tombol cetak laporan jadwal. Kita dapat mencetak laporan berdasarkan kelas, 

hari ataupun seluruh daftar. 

 

Gambar 4.25 Halaman Laporan Jadwal Pelajaran 

 

4.4.18 Halaman Laporan Daftar Pembayaran SPP 

Melalui halaman ini, daftar pembayaran SPP dapat dibuat. Kita dapat 

mencetak laporan pembayaran SPP berdasarkan nis, bulan ataupun seluruh 

daftar. 

 

Gambar 4.26 Halaman Laporan Pembayaran SPP 



 

4.4.19 Halaman List User 

Halaman Ini merupakan halaman list user, user dapat diedit dengan klik edit 

dan masuk ke halaman edit user. 

 

Gambar 4.27 Halaman List User 

 

4.4 Desain Output atau Laporan 

Seluruh laporan untuk program aplikasi akademik SMP N 27 Surakarta ini 

menggunakan format PDF, berikut contoh laporan yang dihasilkan :  

 

4.5.1 Laporan Siswa 

 

Gambar 4.28 Laporan siswa 



 

4.5.2 Laporan Data Pribadi siswa Lengkap 

 

Gambar 4.29 Laporan Detail Siswa 

 

4.5.3 Laporan Data Kelas Siswa 

 

Gambar 4.30 Laporan Kelas Siswa 

 



 

4.5.4 Laporan Data guru 

 

Gambar 4.31 Laporan Data Guru 

 

4.5.5 Laporan Data Pribadi Guru Lengkap 

 

Gambar 4.32 Laporan Detail Data Guru 



 

4.5.6 Laporan Data Kelas 

 

Gambar 4.33 Laporan Data Kelas 

 

4.5.7 Laporan Data Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.34 Laporan Data Pelajaran 

 



 

4.5.8 Laporan Data Jadwal 

 

Gambar 4.35 Laporan Data Jadwal 

 

4.5.9 Laporan Data Pembayaran SPP 

 

Gambar 4.36 Laporan Data Pembayaran SPP 

 



 

4.5.10 Laporan Siswa yang Belum Membayar SPP 

 

Gambar 4.37 Laporan data siswa yang belum membayar SPP 

 

4.5 Implementasi Akhir 

Program aplikasi akademik SMP N 27 Surakarta ini berbasis server client, hal 

ini dikarenakan untuk mempermudah user dalam menggunakan aplikasi ini. User 

yang menggunkan aplikasi ini berbeda tempat sehingga dibuat dengan jaringan. 

Dalam pembuatan jaringan server client ini dibutuhkan beberapa hardware, 

software dan brainware, yaitu : 

1. Spesifikasi komputer server sebagai berikut : 

a. Seperangkat komputer dengan spesifikasi: 

1). Pentium 4 1,7 MHz 

2). RAM 256 Mb 

3). Hardisk 20 Gb 

4). LAN card 

5). Monitor 

6). Sistem Operasi Windows XP 

 



 

b. Software :  

1) Apache 

2) MySql 

3) Internet explorer 

4) Adobe Reader 

2. Spesifikasi komputer client sebagai berikut : 

a. Seperangkat komputer dengan spesifikasi: 

1) Pentium 4 1,7 MHz 

2) RAM 256 Mb 

3) Hardisk 20 Gb 

4) LAN card 

5) Printer 

6) Monitor 

7) Sistem Operasi Windows XP 

b. Software :  

1) Internet explorer  

2) Adobe Reader 

3. Hardware untuk membuat jaringan Local Area Network : 

1. 1 buah hub. 

2. Kabel UTP RJ-45 tipe standart (straight). 

4. Brainware : 

Guna menukung semua system agar berjalan maksimal, maka 

dibutuhkan sumber daya manusia sebagai berikut : 

1. Operator  

Sesorang yang bertugas menjalankan system informasi akademis, 

baik di bagian kesiswaan, kurikulum ataupun pembayaran SPP yang 

bertugas memasukkan data dan membuat laporan.  

2. Administrator 

Seseorang yang bertugas memanajemen hak akses operator untuk 

dapat mengakses system informasi ini dan sekaligus menjaga dan 

merawat agar aplikasi sistem akademik dapat berjalan dengan lancar. 



 

4.6.1 Pembuatan Jaringan Local Area Network 

Dalam pembuatan aplikasi akademik ini berbasis client server bersifat 

lokal, maka dibuat jaringan dengan topologi star. Berikut  gambar dari 

topologi star yang digunakan:  

 

Gambar 4.38 Topologi Jaringan Star 

 

 Adapun Kelebihan penggunaan topologi star dibandingkan dengan 

topologi yang lain : 

1. Paling fleksibel karena pemasangan kabel mudah. 

2. Penambahan atau pengurangan client sangat mudah dan tidak 

menggangu bagian jaringan yang lain. 

3. Komtrol terpusat sehingga memudahkan dalam deteksi dan isolasi 

kesalahan atau kerusakan memudahkan pengelolaan jaringan. 

 

 Untuk Penyetingan no IP setiap komputer dilakukan secara manual, hal ini 

dikarenakan komputer yang digunakan pada jaringan lokal ini hanya sedikit 

yaitu 4 sehingga lebih memudahkan dalam penyetingan no IP. Adapun cara 

penyettingan no IP unntuk komputer client adalah sebagai berikut : 

1. Terlebih dahulu hubungkan masing-masing komputer dengan HUB  

yang akan menjadi terminal bagi koneksi komputer. Untuk 

menghubungkan komputer dengan HUB digunakan kabel UTP RJ-45 

dengan tipe straight. Setelah semua komputer terkoneksi dengan HUB, 

dapat menyetting no IP untuk amsing-masing komputer. 

Server 

Client 

Client 

Printer 

Printer 
Hub 



 

2. Setelah komputer client menyala, buka explore. Setelah masuk window 

explore pilih My Network Place, klik kanan pilih properties seperti 

gambar di bawah : 

 

Gambar 4.39 Pemilihan My Network Place 

 

Gambar 4.40 Halaman Network Connection 

3. Tampilan gambar diatas adalah ketika My Network Place dibuka. 

Kemudian pilih salah satu dari ketiga pilihan yang ada yaitu Local Area 

Connection. Klik kanan dan pilih properties. Kemudian akan muncul 

kotak dialog seperti pada gambar 4.41. 



 

 

Gambar 4.41 Local Connection Properties 

4. Dari beberapa pilihan di atas pilih Internet Protocol TCP/IP,dan klik 

properties pada desktop tersebut sehingga akan muncul kotak dialog 

berikut ini: 

 

Gambar 4.42 Internet Protocol (TCP/IP ) Properties 

 

5. Pada jendela properties  Internet Protocol TCP/IP, terdapat kotak isian 

mulai dari IP Address, Subnet Mask. Kotak-kotak tersebut diisi dengan 

angka-angka yang telah ditentukan. Ini diartikan untuk nama jaringan 

yang akan dibuat namanya harus sama , namun untuk nama masing- 



 

alamat komputer harus dibedakan karena jika sama alamatnya  maka 

dikhawatirkan bila nanti alamat yang ditujukan ataupun saat 

pengambilan data  akan bertabrakan dengan alamat komputer yang lain  

yang menyebabkan collusion. Untuk itu perlu alamat untuk masing- 

masing komputer dibedakan.  

6. Setelah semua alamat diisikan , klik OK untuk menyimpan proses 

tersebut. Perlu diingat bahwa nomor alamat/IP Address yang diberikan 

sama untuk alamat jaringan yang akan dikoneksikan pada Server. 

7. Setelah semua terkoneksi dan telah diberi no IP, program aplikasi 

ademik SMP N 27 Surakarta dapat digunakan. 

 

4.6 Evaluasi 

Setelah dilakukan implementasi akhir, dilakukan evaluasi. Pihak SMP N 27 

Surakarta, dalam menggunakan aplikasi sistem informasi akdemik ini tidak 

mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan tool-tool yang disediakan dapat diakses 

dengan mudah dan cepat dipelajari. Akan tetapi dalam menjalankan program 

aplikasi masih terlalu lama karena sistem informasi akademik berbasis web 

sehingga harus menjalankan komputer server terlebih dahulu agar client dapat 

mengakses halaman web dan dapat mengolah data. Program aplikasi ini masih 

jauh dari sempurna, tool pengolahan data masi kurang. Pengolahan data nilai 

siswa tidak ada. Akan tetapi secara keseluruhan pihak SMP N 27 Surakarta telah 

menerima program aplikasi akademik ini. Dan diharapkan ada pengembangan 

selanjutnya untuk menyempurnakan program aplikasi akademik SMP N 27 

Surakarta.   

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Semakin penting dan dibutuhkannya suatu informasi yang cepat, tepat, dan 

akurat, mengharuskan suatu unit kerja khususnya di SMP N 27 Surakarta untuk 

dapat memberikan informasi yang baik yaitu dengan menggunakan sistem 

informasi. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan yaitu dengan adanya sistem informasi akademik ini, mempermudah 

sistem kerja di SMPN 27 Surakarta dalam mengolah data akademik. 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan evaluasi dan ditarik kesimpulan, maka dapat disarankan 

dalam pengembangan selanjutnya untuk program aplikasi ini ditambahkan 

pengolahan data siswa karena  belum ada pengolahan data nilai siswa. Selain itu 

perlu ditambahkannya tools backup dan restose database. 
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