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Abstrak
Perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini menuntut pentingnya suatu sistem
informasi manajemen yang efektif dan efisien sehingga mempermudah pengambilan keputusan
dengan cepat dan akurat dalam menangani data-data siswa, serta bagaimana mengolah data-data
yang ada sehingga dapat memudahkan dalam mencari, memodifikasi, mengolah, serta
menyediakan data dalam bentuk laporan bagi orang yang membutuhkannya dalam periode tertentu.
Informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dan tepat tentu akan sangat membantu dalam proses
pencarian, penginputan, pengeditan dan penghapusan data-data siswa serta disajikan dalam bentuk
laporan yang jelas harus didukung dengan sistem komputerisasi. Dengan membangun sistem
informasi berbasis database dapat menghasilkan informasi yang cepat, efektif dan efisien.
Kata Kunci: Perancangan, Sistem Informasi, Database
I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin pesat sekarang ini
menuntu adanya penemuan-penemuan baru
diberbagai bidang usaha untuk meningkatkan
hasil
yang
ingin
dicapai.
Bidang
komputerisasi yang merupakan penggerak
utama dibidang teknologi dijadikan sebagai
motivasi dalam peningkatan efisiensi dan
efektivitas kerja dalam berbagai usaha.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Negeri 2 Palopo merupakan salah satu
Lembaga Pendidikan di bawah naungan
Kementerian
Pendidikan
Nasional.
Pengolahan data dan informasi tidak dapat
dielakkan lagi bahwa itu telah menjadi suatu
keharusan
mengingat
kompleksitas
permasalahan yang dihadapi dalam mengolah
dan mendistribusikan data dan informasi.
Dengan
sistem
komputerisasi,
pekerjaan tersebut di atas dapat dengan
mudah dilakukan akan tetapi itu juga
tergantung dari desain atau sistem yang
memungkinkan pengolahan data administrasi
siswa. Ada beberapa faktor yang dapat
membantu tercapainya pengolahan yang baik.
Faktor tersebut antara lain adanya sumber
daya manusia yang handal serta adanya
sistem informasi administrasi siswa yang
baik. Dalam proses pengolahan data siswa
yang ada pada SMK Negeri 2 Palopo
mengalami kendala yaitu pengolahan data
absensi dan nilai masih menggunakan cara

manual yaitu proses data dimasukkan
kedalam buku besar sehingga dalam proses
pencarian data disini sangatlah susah, dan
menggunakan Aplikasi Microsoft Excel.
Kekurangan dari proses Microsoft Excel
yaitu proses penyimpanan data kurang akurat
karena tidak adanya basis data sehingga tidak
efisien dalam pengaturan, pengelompokkan
dan pengorganisasian data.
Berdasarkan
permasalahan
yang
dihadapi maka penulis mengkhususkan
penulisan laporan dengan judul “Sistem
Informasi Administrasi Siswa pada Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2
Palopo”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah
yang dikemukakan sebelumnya, maka yang
menjadi pokok masalahnya adalah
“Bagaimana membangun suatu sistem
informasi yang dapat digunakan untuk
mengelola data administrasi siswa pada
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
2 Palopo”
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk merancang dan menghasilkan
suatu sistem informasi pengolahan
administrasi data pada SMK Negeri 2
Palopo
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b. Menguji perangkat lunak denga Uji
White Box
c. Mengimplementasikan sistem informasi
yang dibangun pada SMK Negeri 2
Palopo
1.4. Batasan Masalah
Di dalam Penelitian ini akan
membahas mengenai pengolahan data siswa
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
2 Palopo. Oleh karena itu batasan masalah
hanya pada proses yang berhubungan dengan
pengolahan data administrasi siswa pada
bidang studi keahlian teknologi informasi dan
komunikasi, berupa biodata dan data nilai
siswa
II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Pikir
Peneliti berusaha untuk memberikan
pembahasan tentang teori-teori dan konsepkonsep tentang sistem pengolahan data.
Sehingga diharapkan akan dapat digunakan
oleh saiap saja yang berminat untuk
mempelajari atau menggunakannya tanpa
harus membatasi dasar keilmuan yang dimili.
2.2. Konsep Dasar Sistem
Pendekatan sistem yang menekankan
pada komponen akan lebih mudah di dalam
mempelajari suatu sistem untuk tujuan
analisis dan perancangan suatu sistem. Untuk
menganalisa dan merencanakan suatu sistem,
analis dan perancang sistem harus mengerti
terlebih dahulu mengenai komponenkomponen atau subsistem-subsistem dari
sistem tersebut.
Informasi merupakan salah satu
komponen yang sangat penting artinya bagi
suatu sistem. Suatu sistem yang kurang
mendapatkan informasi akan menjadi lemah
dan akhirnya berakhir. Menurut Jogiyanto,
HM (2001:8) informasi dapat di definisikan
sebagai berikut: “Informasi adalah data yang
diolah menjadi bentuk yang lebih berguna
dan lebih berarti bagi yang menerimany”.
2.3. Konsep Dasar Sistem Informasi
Pada sistem informasi secara umum
terjadi tiga aktivitas yaitu input, processing,
output. Input adalah sekumpulan data mentah
dalam organisasi maupun luar organisasi
untuk diproses dalam suatu sistem informasi.
Processing merupakan konversi/pemindahan,

manipulasi dan analisis input mentah menjadi
bentuk yang lebih berarti bagi manusia.
Output adalah distribusi informasi yang
sudah diproses ke anggota organisasi dimana
output tersebut akan digunakan. Informasi
dalam hal ini juga membutuhkan umpan
balik yakni output dikembalikan ke anggota
organisasi yang berkepentingan untuk
membantu mengevaluasi atau memperbaiki
input.
2.4. Relational Database
Model relasional merupakan model
yang paling sederhana sehingga mudah
diguanakan dan dipahami oleh pengguna,
serta merupakan yang paling popular saat ini.
Model ini menggunakan sekumpulan table
berdimensi dua dengan masing-masing relasi
tersusun atas baris dan atribut. Relasi
dirancang sedemikian ruupa sehingga dapat
menghilangkan kemubadsiran data dan
menggunakan kunci tamu untuk berhubungan
dengan table lain. Ada beberapa sifat yang
melekat pada suatu relasi, yaitu:
a. Tak ada baris yang kembar
b. Urutan baris tidaklah penting (baris-baris
dapat dipandang dalam sembarang
urutan)
c. Setiap atribut nama yang unik
d. Letak atribut bebas (urutan atribut tidak
penting)
e. Setiap atribut memiliki nilai tunggal dan
jenisnya sama untuk semua tupelo
2.5. Bagan Alir (Flowchart)
Tabel 1. Simbol-Simbol Bagan Alir Sistem
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2.6. Data Flow Diagram
Simbol-simbol yang digunakan dalam
Data Flow Diagram (DFD) adalah sebagai
berikut:
Tabel 2 Simbol-Simbol Flow Diagram

2.7. Sistem Administrasi Kesiswaan
Secara etimologis, administrasi berarti
penyelenggaraan,
pengaturan
atau
pengurusan. Dalam pengertian sempit,
administrasi biasanya dimaksudkan orang
dengan pekerjaan yang berhubungan dengan
pekerjaan surat menyurat yang lazim terdapat
dikantor-kantor. Misalnya, menulis atau
mengetik surat, table, daftar mengagendakan,
mengirimkan
atau
mengekspedisikan,
mengarsipkan atau mendokumentasikannya.
Dewasa ini, sesuai dengan perkembangan
ilmu administrasi, ruang lingkup administrasi
jauh lebih luas daripada sekedar urusan surat
menyurat seperti ditunjukkan di atas, (Kamus
Lengkap Bahasa Indonesia, 2001).

siswa serta pengolahan data nilai. Selama ini
kegiatan pendataan tersebut di atas masih
didata secara manual dan melibatkan
perangkat komputer hanya pada pembuatan
laporan-laporan tertentu saja.

Gambar 1. Bagan Alir Dokumen Sistem
Berjalan

2.8. Teori Pengujian Perangkat Lunak

3.2. Analisis Sistem yang Dirancang

Pengujian yang dilakukan dengan
menggunakan metode pengujian langsung
berdasarkan teknik pengujian white box dapat
dihasilkan sistem dan proses perulangan pada
flowchart yang membuat sistem menjadi
efektif dan efisien. Menguji pertanyaan
penelitian menggunakan teknik pengujian
white box pada alur program atau kendali
program/struktur logika dan prosedur
programnya dengan cara pemetaan flowchart
kedalam flowgraph kemudian menghitung
besarnya edge dan node, node ini
menentukan besarnya cylometic complexcity.

Sistem
komputerisasi
ini
dirancang
sedemikian rupa sehingga memudahkan
pihak
pengelola
sekolah
dalam
memanajemen data-data siswa berupa
administrasi siswa dalam bentuk file
kemudian diproses secara komputerisasi
sehingga menghasilkan output yang selain
cepat, tepat juga akurat. Untuk lebih jelasnya
mengenai cara kerja sistem yang dirancang
dapat dilihat pada bagan berikut ini:

III.

ANALISA DAN PERANCANGAN

3.1. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan
Di Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri 2 Palopo beberapa kegiatankegiatan pengolahan data yang dilakukan
secara berkesinambungan adalah pendataan
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Gambar 4. Laporan Nilai
3.4. Rancangan Input
Gambar 2. Bagan Alir Dokumen Sistem
yang Diusulkan
3.3. Rancangan Output
Output merupakan produk dari sistem
informasi yang dapat dilihat. Bentuk atau
format dari output dapat berupa keterangan
tabel atau grafik. Dalam penelitian ini
dirancang output yang menggambarkan
model keluaran dari hasil proses sistem yang
menghasilkan suatu informasi. Model
keluaran dari sistem ini dapat dibagi menjadi
dua berdasarkan media keluaran dan media
lunak dalam hal ini monitor komputer untuk
media kerta digunakan printer dengan model
laporan yang dicetak ke sebuah kertas.
Program aplikasi pengolahan data siswa
memiliki output berupa laporan yang dicetak
di layar monitor maupun laporan yang
dicetak pada printer. Adapun output dapat
dilihat pada gambar berikut:

Desain sistem terinci ini dirancang
untuk memasukkan (input) beberapa item
data yang ada, untuk diolah dan diproses.
Desain input ini terdiri dari beberapa formform yang nantinya akan diakses oleh bagian
Administrasi Sekolah Kejuruan (SMK)
Negeri 2 Palopo, dimana penginputan akan
diimplementasika pada penginputan.
a. Form Kata Sandi

Gambar 5. Rancangan Form Kata Sandi
b. Form Menu Utama

Gambar 6. Rancangan Form Menu Utama

Gambar 3. Laporan Absensi
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c. Form Input Data Siswa

Gambar 7. Rancangan Form Data Siswa
d. Form Mata Pelajaran

membangun sistem-sistem yang ada,
perangkat
lunak
tersebut
adalah
Windows XP Service Pack 2 sebagai
sistem operasi, Bahasa Pemrograman
Borland Delphi
4.2 Pengujian Sistem
Pada
poin
sebelumnya
yang
menjelaskan mengenai bagan alir program
(program flowchart) pengolahan data
administrasi
siswa
terlebih
dahulu
diterjemahkan menjadi notai aliran kontrol
(flowgraph) untuk melakukan pengujian
white box dengan menggunakan basis path
testing, salah satu contohnya form Nilai
1

2

R5

3
R4

4

5

R1
7

8

6

R2

9
R3
10

11

Gambar 8. Rancangan Form Mata Pelajaran
Gambar 10. Flowgraph Data Nilai
e. Form Nilai Siswa

Gambar 9. Rancangan Form Nilai Siswa
IV. PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI
4.1 Lingkungan Implementasi
Dalam pembuatan aplikasi ini tentunya
diperlukan kebutuhan perangkat lunak dan
perangkat keras. Maka dari itu, kebutuhankebutuhan tersebut diantaranya:
a. Perangkat Keras dimana dalam aplikasi
ini akan ada laporan yang akan dicetak,
maka diperlukan: Unit CPU, Keyboard,
Mouse, Printer, Monitor
b. Perangkat Lunak juga diperlukan dalam
pembuatan aplikasi ini karena inilah yang

Dari gambar IV. 1 Flowgraph Data
Nilai dapat dilakukan proses perhitungan
sebagai berikut:
a. Flowgraph mempunyai 5 region
b. Untuk
menghitung
Cyclometic
Complexity V(G)
E (Edge)
: 14
N (Node)
: 11
V (G)
: E–N+2
: 14 – 11 + 2 = 5
c. Path-path yang terdapat pada Flowgraph
yaitu:
1. Path 1
: 1-2-3-4-5-6-7-8-9
2. Path 2
: 1-2-3-4-10-11-6-7-8-9
3. Path 3
: 1-2-3-4-10-11-7-8-9
4. Path 4
: 1-2-3-4-5-6-2
5. Path 5
: 1-2-3-4-5-6-7-8-2
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V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah diuraikan pada babbab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil Perancangan Sistem Informasi
dapat digunakan untuk mengolah Data
Siswa pada SMK Negeri 2 Palopo.
2. Hasil Pengujian perangkat lunak
menggunakan
white
box
telah
menunjukkan bahwa perancangan sistem
informasi telah bebas dari kesalahan
logika.
Sistem informasi dapat diimplementasikan
pada SMK Negeri 2 Palopo
5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian di Sekola
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Palopo,
maka penulis mengajukan saran sebagai
berikut:

1. Melihat
hasil
penelitian
dimana
penggunaan sistem yang baru akan dapat
mempercepat
pelayanan,
maka
selayaknya Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri 2 Palopo meningkatkan
sistem kerja dan kinerja dibidang
informasi dan pelayanan yang berjalan
sekarang ini.
2. Dengan diterapkannya sistem informasi
administrasi siswa di Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Negeri 2 Palopo maka
akan dijadikan perbandingan antara
sistem yang lama dengan sistem
informasi yang baru supaya sistem
informasi ini dapat diterima di Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2
Palopo.
Demikian kesimpulan dan saran yang penulis
bisa ambil dari penyusunan skripsi ini dan
diharapkan kiranya apa yang penulis lakukan
(penulisan skripsi) ini dapat menjadi
pertimbangan kepada sekolah-sekolah dalam
pengolahan datanya terutama data siswa
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