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Abstrak

Kemajuan zaman berimbas pada maraknya penggunaan software aplikasi sistem informasi administrasi
sekolah. Para staf TU yang memang bertugas mengatur semua sistem administrasi sekolah dimudahkan dengan
hadirnya software aplikasi tersebut. Sistem administrasi sekolah meliputi hal-hal administrasi akedemik
kesiswaannya. Data akademik siswa meliputi data pribadi tiap siswa. Standarnya, data pribadi tiap siswa sekolah
di seluruh Indonesia meliputi nama asli siswa, nama kedua orang tua atau wali, tempat dan tanggal lahir, dan
alamat siswa. Untuk menghindari permasalahan  dengan ratusan data siswa dari tahun ke tahun dalam bentuk
yang masih konvensional dibuatlah sebuah Sistem Informasi Manajemen pada SMA Negeri 4 Probolinggo yang
mengelola data siswa mulai dari proses pendaftaran, daftar ulang, perpindahan hingga kenaikan/kelulusan siswa.
Metode yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi ini adalah dengan melakukan studi lapangan (observasi
untuk mengidentifikasi masalah) dan studi literatur. Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem
informasi ini adalah MySQL Server 5.1 Community (database), Microsoft Visual Studio 2008 (Visual BASIC
.NET) dan Sybase Power Designer (sebagai database designer). Output yang dihasilkan oleh sistem berupa
laporan pendaftaran atau jumlah pendaftar diterima, laporan daftar ulang siswa, perpindahan , serta laporan
kenaikan dan kelulusan siswa yang disajikan dengan baik menggunakan grafik yang mudah dibaca maupun
laporan secara print out.

Kata kunci : sistem informasi, administrasi, manajemen, data siswa, pendidikan.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Software akademik sekolah saat ini telah banyak
dikembangkan dan digunakan oleh sekolah-sekolah,
pun dengan kelemahan dan kelebihan yang
dimilikinya. Dalam salah satu penelitian yang
dikembangkan [Dwi Anang Kushadi, Mahasiswa
Prodi Ssitem Informasi Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Narotama dengan judul penelitian
Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Pada SDN
Kertajaya II Surabaya tahun 2010] terdapat beberapa
kelemahan sebagai berikut ini ;
1. Data wali murid atau data orang tua siswa. Pada

implementasi sistem yang dibangun oleh Peneliti
1, Pendaftaran Siswa Baru dilakukan oleh orang
tua siswa. Program atau aplikasi yang dibangun
oleh peneliti 1 tidak akan dapat berjalan apabila
semua data pada form orang tua tidak di
inputkan. Prosedur dalam aplikasi tersebut
membuat staff PSB harus mengisi kelengkapan
data orang tua siswa begitu loket dibuka atau
pada saat proses pendaftaran sedang berlangsung
saat itu juga. Hal ini tentu akan menghambat
proses PSB apabila berkas pendaftaran siswa

baru tidak lengkap dan prosentase kesalahan data
lebih besar.

2. Penentuan kelas siswa baru. Untuk menentukan
kelas siswa baru, operator menginputkan nama-
nama kelas secara manual. Aplikasi tidak
menyediakan combo box pilihan kelas yang
sesuai dengan jumlah dan pembagian kelas pada
sekolah. Hal ini tentu menjadi kelemahan
terhadap manajemen kontrol pembagian kelas
siswa baru.

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat

memanajemen data siswa mulai dari proses
pendaftaran sampai dengan proses kenaikan atau
kelulusan?

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat
mengetahui history kenaikan kelas siswa?

3. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat
mengelola dan mencari data para alumni secara
akurat?

1.3 Batasan Penelitian
Batasan-batasan peelitian yang diuraikan guna

mencapai hasil yang diinginkan adalah sebagai
berikut ;
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1. Program akan dijalankan pada jaringan intranet,
hal ini dikarenakan SMA Negeri 4 belum
memiliki IP Publik.

2. Data yang diinputkan adalah data pendaftar yang
menckup data orang tua dan wali di dalamnya.

3. Proses yang dikelola oleh sistem ini adalah
proses pendaftaran, proses seleksi berdasarkan
kuota, proses daftar ulang, proses pengisisan
NISN yang telah diberikan oleh Dinas
Pendidikan, penentuan kelas yang meliputi;
penentuan kelas awal, penentuan kenaikan kelas,
serta penentuan kelulusan, serta proses pindah
masuk siswa, pindah keluar siswa, dan siswa
dikeluarkan.

4. Laporan hasil keluaran proses sistem informasi
manajemen data siswa ini adalah laporan data
jumlah pendaftar, data pendaftar diterima, data
siswa secara individual, data siswa kumulatif per
kelas, serta data alumni.

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Format Pengkodean NISN

AAAXXXYYYY (10 karakter berupa angka).
AAA : tiga karakter angka menunjukkan tahun
lahir.
XXXYYYY : tujuh karakater angka
menunjukkan nomor urut yang terbagi menjadi 2
(dua) bagian, yaitu:
a. XXX : tiga karakter angka untuk
pengelompokan oleh sistem,
b. YYYY : empat karakter angka nomor urut
dalam pengelompokan XXX.

A. Pertimbangan Standar Pengkodean
1. NISN terdiri dari 10 karakter yang
seluruhnya berupa angka dengan jumlah kode yang
minimal memungkinkan untuk mudah dihafal atau
dituliskan untuk keperluan administrasi sekolah,
misal ujian nasional atau pendaftaran sekolah.
2. NISN tidak tergantung pada informasi atau
data eksternal yang dapat berubah atau berganti
setiap waktu sehingga format ini menjamin akan
tetap konsisten dalam jangka waktu panjang. Oleh
karena, satu-satunya informasi eksternal yang masuk
dalam format kode NISN adalah tahun kelahiran
siswa karena informasi ini (pasti) tetap dan tidak
bergantung pada informasi di luar siswa itu sendiri.
3. Pemilihan tahun kelahiran siswa adalah
salah satu cara untuk mengefisienkan jumlah kode
dalam NISN. Dengan asumsi pertumbuhan
penduduk sebesar 1,49% maka hanya dibutuhkan 7
karakter (maksimal 9.999.999) setelah informasi
tahun kelahiran. Kemungkinan berkembang lebih
dari 7 digit adalah sangat kecil karena pertumbuhan
penduduk (di Indonesia) cenderung menurun dari
tahun ke tahun.
4. Jumlah kode pada 4 karakter terakhir bisa
berubah menjadi lebih atau kurang dari 4 karakter),
walaupun kemungkinan untuk itu sangat kecil.
B. Kelebihan Standar Pengkodean

1. Dengan kode yang isinya sangat umum dan
bersifat nasional, NISN bisa digunakan siswa selama
mereka bersekolah, di jenjang apa pun, di
kota/kabupaten mana pun, mulai TK, SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK/MA, bahkan hingga
perguruan tinggi. NISN juga bisa dimanfaatkan
untuk kepentingan instansi lain di luar Dinas
Pendidikan Nasional.
2. Karena karakter yang digunakan seluruhnya
berupa angka dan jumlahnya yang relatif sedikit,
proses administrasi sekolah bisa menggunakan
NISN dengan mudah. Misalnya dalam pengisian
lembar jawaban komputer, pengajuan data BOS,
nomor peserta Ujian Nasional, dll.

Adanya pengelompokan memungkinkan adanya
kode-kode tertentu untuk keperluan khusus tanpa
mengubah struktur dasar dari format NISN.
Misalnya untuk kode "999" untuk siswa yang
masuk SD di sekolah Indonesia di luar

2.2 Administrasi Pendidikan
Administrasi pendidikan merupakan perpaduan

dari dua kata, yakni “administrasi” dan
“pendidikan”. Pada hakekatnya administrasi
pendidikan adalah penerapan ilmu administrasi
dalam dunia pendidikan atau dalam pembinaan,
pengembangan dan pengendalian usaha praktek-
praktek pendidikan. Administrasi sekolah
merupakan salah satu bagian dari administrasi
pendidikan, yaitu administrasi pendidikan yang
dilaksanankan di sekolah. Salah satu alat
administrasi sekolah adalah tata usaha.
2.3 MySQL

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem
manajemen basis data SQL (database management
system) atau DBMS yang multithread, multi-user,
dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia.
MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai
perangkat lunak bebas dibawah lisensi General
Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual
dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana
penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan
GPL.
2.4 Microsoft Visual Studio 2008

Visual memiliki arti yang menunjukkan cara
yang digunakan dalam pembuatan Graphical User
Interface (GUI). Microsoft Visual Studio 2008
adalah sebuah alat untuk mengembangkan dan
membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem
.NET Framework, dengan beberapa bahasa
pemograman seperti C++, C#, Basic, F# dan Web
Development.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Data
siswa dibangun dengan menggunakan bahasa
BASIC yang terdapat pada Microsoft Visual Studio
2008. Dengan Visual Basic, dapat dilakukan drag
dan drop objek-objek yang akan digunakan,
sehingga tidak perlu menuliskan perintah dalam
bentuk baris. Visual Basic adalah bagian bahasa
BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction
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Code), yaitu sebuah bahasa pemrograman yang
banyak digunakan oleh para programer untuk
menyusun aplikasi.
3. negeri atau keperluan khusus
lainnya.
4. Sistem Informasi Manajemen
Pendidikan
Manajemen yang secara umum artinya pengendalian
dan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya
yang diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan
suatu prapta (objective) atau tujuan-tujuan tertentu
Atmosudirdjo (1986:158). Sedangkan menurut
Siagian (1989:5) manajemen dapat didefinisikan
sebagai kemampuan atau ketrampilan untuk
memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian
tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
Menurut Terry dalam Manullang (2005:1)
manajemen adalah pencapaian tujuan yang
ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan
kegiatan orang lain. Jadi dapat disimpulkan
manajemen adalah suatu pengendalian dan
pengawasan  kegiatan / aktivitas orang atau
kelompok orang dalam mencapai suatu tujuan
tertentu.
5. Sistem adalah seperangkat komponen yang
saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk
mencapai beberapa tujuan. Sebuah sistem terdiri dari
bagian–bagian saling berkaitan yang beroperasi
bersama untuk mencapai beberapa sasaran, berarti
sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang
tersusun secara tak teratur, tetapi terdiri dari unsur
yang dapat dikenal sebagai bagian yang saling
melengkapi karena mempunyai sasaran dan tujuan
yang sama. Informasi adalah data yang telah diolah
menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi
penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan
keputusan saat ini atau saat mendatang.
6. Pendidikan pada dasarnya adalah proses
komunikasi yang di dalamnya mengandung
transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan
keterampilan-keterampilan, di dalam dan di luar
sekolah yang berlangsung sepanjang hayat, dan
generasi ke generasi. Sedangkan sistem informasi
manajemen pendidikan adalah sistem yang didesain
untuk kebutuhan manajemen dalam upaya
mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen
pada suatu organisasi pendidikan. Maksud
dilaksanakannya manajemen sistem informasi
pendidikan adalah sebagai pendukung kegiatan
fungsi manajemen seperti planning, organizing,
staffing, directing, evaluating, coordinating,  dan
budgeting dalam rangka menunjang tercapainya
sasaran dan tujuan fungsi-fungsi operasional dalam
organisasi pendidikan.

3. Desain Sistem

Gambar 3.4.(1) Flowchart sistem proses login
user / admin

Gambar 3.4.(2) Flowchart sistem master kelas.

Gambar 3.4.(3) Flowchart sistem pendaftaran.

Gambar 3.4.(4) Flowchart sistem daftar ulang.
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Gambar 3.4.(5) Flowchart sistem kenaikan /
kelulusan

Gambar 3.4.(6) Flowchart sistem perpindahan

Gambar 3.4.(7) Flowchart Sistem Laporan

Gambar 3.4.(8) Flowchart Dokumen Proses
Pendaftaran Siswa Baru
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Gambar 3.4.(9) Flowchart Dokumen
Proses Daftar Ulang Siswa

Gambar 3.4(10) Flowchart Dokumen Proses
Kenaikan dan Kelulusan Siswa

Gambar 3.4.2(12) Flowchart Dokumen Proses
Pindah Keluar Siswa

Gambar 3.4 (13) Diagram Berjenjang
Sistem Informasi Manajemen Data Siswa

Laporan Kelulusan

Data Bagi KelasNISN

NISN

Laporan Pindah Masuk Siswa

Laporan Pindah Keluar Siswa

Data Siswa Pindah Keluar
Data Siswa Pindah Masuk

Form Pindah Masuk Siswa
Form Pindah Keluar Siswa

Info Kelulusan
Info Kenaikan Kelas
Info Kelas Siswa

Bukti Herregistrasi
Info Pendaftar Diterima

Verivikasi Username
Username Password

Info Hasil Tes

Data Orang Tua

Data Siswa Lulus

Laporan Kenaikan Kelas
Laporan Heregistrasi

Data Siswa Naik Kelas

Laporan Data Siswa Diterima
Laporan Data Pendaftaran

Info Heregistrasi

Data Pendaftar Diterima

Data nilai Tes Masuk
Info Tes Masuk
Nomor Pendaftaran

Data Pendaftar

0

Sistem Informasi
Manajemen Data Siswa

+

Pendaftar
Staff

Siswa
Kepala Sekolah

Gambar 3.4(14) Diagram Konteks Sistem
Informasi Manajemen Data Siswa

Gambar 3.4(15) DFD Level 0 Subproses Sistem
Informasi Manajemen Data Siswa
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Gambar 3.4(16) DFD Level 1 SubProses
Pendaftaran Siswa Baru

Gambar 3.4(16) DFD Level 1 SubProses Daftar
Ulang Siswa

Gambar 3.4(17) DFD Level 1 SubProses
Kenaikan dan Kelulusan Siswa

Gambar 3.4(18) DFD Level 1 SubProses
Perpindahan Siswa

Gambar 3.4(19) DFD Level 1 SubProses Laporan

Gambar 3.4 (20) CDM sitasdatacenter

Gambar 3.4 (21) PDM sitasdatacenter

4. Implementasi Sistem
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actions

actionsid
actionname

integer
varchar(45)

<pk>

agama

agamaid
agama

integer
varchar(15)

<pk>

applications

guid
applicationname
dateadded

varchar(45)
varchar(45)
timestamp

<pk>
<ak>

bagikelas

bagikelasid
tahunpelajaranid
kelasid
statuskenaikanid
pendaftarid
bagikelas_kelas
bagikelas_siswa
bagikelas_tahunpelajaran
peringkat
perpusreguler
perpuskhusus

integer
char(9)
integer
integer
integer
integer
integer
char(9)
integer
tinyint
tinyint

<pk>
<fk4>
<fk1>
<fk3>
<fk2>
<ak>
<ak>
<ak>

buku

bukuid
tipebukuid
kategoribukuid
rakbukuid
penerbitbukuid
isbn
tanggalpembelian
jumlah
judulbuku
penulis
tahunterbit
hargabuku
sinopsis
jumlahhalaman
sampuldepan
sampulbelakang
readrank

integer
tinyint
integer
integer
integer
varchar(25)
date
integer
varchar(45)
varchar(45)
char(4)
integer
long varchar
integer
long binary
long binary
integer

<pk>
<fk4>
<fk1>
<fk3>
<fk2>
<ak>

daftarulang

daftarulangid
daftarulang

tinyint
char(5)

<pk>
<ak>

databukudipinjam

databukudipinjamid
peminjamanbukuid
propertibukuid
tanggalkembali
terlambat
dendaperbuku
jumlahdendabuku
lunas

integer
integer
integer
date
integer
integer
integer
tinyint

<pk>
<fk1>
<fk2>gantibukuhilang

gantibukuhilangid
peminjamanbukuid
propertibukuid
gantibukuhilang_propertibuku
tanggalgantibuku
biayagantibukuhilang

integer
integer
integer
integer
date
integer

<pk>
<fk1>
<fk2>
<ak>

jabatan

jabatanid
jabatan
sistem

integer
varchar(45)
tinyint

<pk>
<ak>

jeniskelamin

jeniskelaminid
namajeniskelamin

char(1)
varchar(10)

<pk>

kabupatenkota

kabupatenkotaid
propinsiid
namakabupatenkota
ibukota
keterangan

integer
integer
varchar(75)
varchar(45)
varchar(255)

<pk>
<fk>

kategoribuku

kategoribukuid
kodekategori
namakategori

integer
varchar(10)
varchar(45)

<pk>
<ak>

kecamatan

kecamatanid
kabupatenkotaid
namakecamatan
keterangan

integer
integer
varchar(75)
varchar(255)

<pk>
<fk>

kelas

kelasid
tingkatkelasid
kodekelas
namakelas

integer
integer
varchar(15)
varchar(45)

<pk>
<fk>
<ak>

orangtuasiswa

orangtuasiswaid
kabupatenkotaid
agamaid
aga_agamaid
kab_kabupatenkotaid
namaayah
tanggallahirayah
alamatayah
telpayah
hpayah
namaibu
tanggallahiribu
alamatibu
telpibu
hpibu

integer
integer
integer
integer
integer
varchar(45)
date
long varchar
varchar(10)
varchar(20)
varchar(45)
date
long varchar
varchar(10)
varchar(20)

<pk>
<fk4>
<fk1>
<fk3>
<fk2>

peminjamanbuku

peminjamanbukuid
staffid
pendaftarid
tanggalpinjam
tanggalkembali
totaldenda
lunas
khusus

integer
integer
integer
date
date
integer
tinyint
tinyint

<pk>
<fk2>
<fk1>

pendaftar

pendaftarid
statuspindahid
tahunpelajaranid
jeniskelaminid
statusdaftarid
sekolahasalid
kabupatenkotaid
daftarulangid
agamaid
nomorurut
pendaftar_tahunpelajaran
nilaitesmasuk
namalengkap
tanggallahir
pindahan
alamat
tanggaldaftar
keterangan

integer
integer
char(9)
char(1)
integer
integer
integer
tinyint
integer
integer
char(9)
double
varchar(45)
date
tinyint
varchar(255)
date
varchar(255)

<pk>
<fk7>
<fk8>
<fk3>
<fk6>
<fk5>
<fk4>
<fk2>
<fk1>
<ak>
<ak>

pendidikanterakhir

pendidikanterakhirid
pendidikan
keterangan

integer
varchar(65)
varchar(65)

<pk>

penerbitbuku

penerbitbukuid
namapenerbit
alamatpenerbit
telp

integer
varchar(45)
varchar(255)
varchar(15)

<pk>
<ak>

profilperpustakaan

profilperpustakaanid
profilsekolahid
namaperpustakaan
tanggalberdiri
lamapinjam
maksimalpinjam
dendaketerlambatan
dendabukuhilang

integer
integer
varchar(75)
date
integer
integer
integer
integer

<pk>
<fk>

profilsekolah

profilsekolahid
kabupatenkotaid
statussekolahid
kecamatanid
npsn
namasekolah
alamat
kodepos
telp
jumlahbangunan
tahunpendirian
luasarealsekolah

integer
integer
integer
integer
char(8)
varchar(75)
varchar(255)
char(6)
varchar(15)
smallint
date
decimal(8,0)

<pk>
<fk1>
<fk3>
<fk2>

propertibuku

propertibukuid
bukuid
statusbukuid
kodeindependen

integer
integer
integer
varchar(32)

<pk>
<fk1>
<fk2>
<ak>

propinsi

propinsiid
namapropinsi
keterangan

integer
varchar(45)
varchar(255)

<pk>

rakbuku

rakbukuid
koderakbuku
nomorrakbuku
ketrakbuku

integer
char(5)
integer
varchar(255)

<pk>

role

roleid
rolename
level
roledescription

tinyint
varchar(45)
tinyint
long varchar

<pk>
<ak2>
<ak1>

sekolahasal

sekolahasalid
kabupatenkotaid
npsn
namasekolah
alamat

integer
integer
varchar(8)
varchar(75)
varchar(255)

<pk>
<fk>

siswa

pendaftarid
sekolahasalid
agamaid
kabupatenkotaid
statussiswaid
walisiswaid
jeniskelaminid
orangtuasiswaid
nis
tahunmasuk
namalengkap
tanggallahir
alamatsiswa
foto
anggotaperpus
perpusrank
deleteflag

integer
integer
integer
integer
integer
integer
char(1)
integer
char(10)
char(9)
varchar(45)
date
varchar(255)
long binary
tinyint
integer
tinyint

<pk,fk5>
<fk6>
<fk1>
<fk3>
<fk7>
<fk8>
<fk2>
<fk4>

staff

staffid
jeniskelaminid
kabupatenkotaid
statusstaffid
jabatanid
pendidikanterakhirid
agamaid
nip
gelar
namalengkap
tanggallahir
alamatstaff
nomortelp
nomorhp
foto

integer
char(1)
integer
integer
integer
integer
integer
char(18)
varchar(25)
varchar(45)
date
varchar(255)
varchar(12)
varchar(15)
long binary

<pk>
<fk3>
<fk4>
<fk6>
<fk2>
<fk5>
<fk1>

statusbuku

statusbukuid
namastatus

integer
varchar(15)

<pk>
<ak>

statusdaftar

statusdaftarid
statusdaftar

integer
varchar(15)

<pk>

statuskenaikan

statuskenaikanid
statuskenaikan
keterangan

integer
varchar(45)
long varchar

<pk>
<ak>

statuspindah

statuspindahid
statuspindah

integer
varchar(45)

<pk>

statussekolah

statussekolahid
namastatus

integer
char(6)

<pk>

statussiswa

statussiswaid
statussiswa
keterangan

integer
varchar(15)
long varchar

<pk>
<ak>

statusstaff

statusstaffid
statusstaff
keterangan

integer
varchar(15)
long varchar

<pk>
<ak>

sync

syncid
staffid
roleid
guid
sync_applications
sync_staff
username
password
datecreated
blocked

integer
integer
tinyint
varchar(45)
varchar(45)
integer
varchar(16)
varchar(32)
date
tinyint

<pk>
<fk3>
<fk2>
<fk1>
<ak1,ak2>
<ak1>
<ak2>

tahunpelajaran

tahunpelajaranid
kuota
tanggalmulaipendaftaran
tanggaltutuppendaftaran
peminat

char(9)
smallint
date
date
integer

<pk>

temptable

temptableid
guid
machine
path
value1
value2
value3
value4
value5

integer
varchar(45)
varchar(45)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)

<pk>
<fk>

tingkatkelas

tingkatkelasid
tingkatkelasdesc

integer
varchar(255)

<pk>

tipebuku

tipebukuid
namajenispinjam

tinyint
varchar(45)

<pk>
<ak>

userlog

logid
actionsid
guid
staffid
date
logdescription
machinename
ipaddress

integer
integer
varchar(45)
integer
timestamp
varchar(255)
varchar(45)
varchar(12)

<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>

walisiswa

walisiswaid
agamaid
namawali
kotalahirwali
tanggallahirwali
alamatwali
telpwali
hpwali

integer
integer
varchar(45)
integer
date
long varchar
varchar(10)
varchar(20)

<pk>
<fk>
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Gambar 3.4(16) DFD Level 1 SubProses
Pendaftaran Siswa Baru

Gambar 3.4(16) DFD Level 1 SubProses Daftar
Ulang Siswa

Gambar 3.4(17) DFD Level 1 SubProses
Kenaikan dan Kelulusan Siswa

Gambar 3.4(18) DFD Level 1 SubProses
Perpindahan Siswa

Gambar 3.4(19) DFD Level 1 SubProses Laporan

Gambar 3.4 (20) CDM sitasdatacenter

Gambar 3.4 (21) PDM sitasdatacenter

4. Implementasi Sistem

FK_BAGIKELA_FK_BAGIKE_KELAS

FK_BAGIKELA_FK_BAGIKE_SISWA

FK_BAGIKELA_FK_BAGIKE_STATUSKE

FK_BAGIKELA_FK_BAGIKE_TAHUNPEL

FK_BUKU_FK_BUKU_K_KATEGORI

FK_BUKU_FK_BUKU_P_PENERBITFK_BUKU_FK_BUKU_R_RAKBUKU

FK_BUKU_FK_BUKU_T_TIPEBUKU

FK_DATABUKU_FK_DATABU_PEMINJAM

FK_DATABUKU_FK_DATABU_PROPERTI

FK_GANTIBUK_FK_GANTIB_PEMINJAM

FK_GANTIBUK_FK_GANTIB_PROPERTI

FK_KABUPATE_FK_KABUPA_PROPINSI

FK_KECAMATA_FK_KECAMA_KABUPATE

FK_KELAS_FK_KELAS__TINGKATK

FK_ORANGTUA_FK_AYAH_A_AGAMA

FK_ORANGTUA_FK_AYAH_K_KABUPATE

FK_ORANGTUA_FK_IBU_AG_AGAMA

FK_ORANGTUA_FK_IBU_KA_KABUPATE

FK_PEMINJAM_FK_PINJAM_SISWAFK_PEMINJAM_FK_PINJAM_STAFF

FK_PENDAFTA_FK_PENDAF_AGAMA

FK_PENDAFTA_FK_PENDAF_DAFTARUL

FK_PENDAFTA_FK_PENDAF_JENISKEL

FK_PENDAFTA_FK_PENDAF_KABUPATE

FK_PENDAFTA_FK_PENDAF_SEKOLAHA

FK_PENDAFTA_FK_PENDAF_STATUSDA

FK_PENDAFTA_FK_PENDAF_STATUSPI

FK_PENDAFTA_FK_PENDAF_TAHUNPEL

FK_PROFILPE_FK_PROFIL_PROFILSE

FK_PROFILSE_FK_SEKOLA_KABUPATE

FK_PROFILSE_FK_SEKOLA_KECAMATA

FK_PROFILSE_FK_SEKOLA_STATUSSE

FK_PROPERTI_FK_PROPER_BUKU
FK_PROPERTI_FK_PROPER_STATUSBU

FK_SEKOLAHA_FK_SEKOLA_KABUPATE

FK_SISWA_FK_SISWA__AGAMA

FK_SISWA_FK_SISWA__JENISKEL

FK_SISWA_FK_SISWA__KABUPATE

FK_SISWA_FK_SISWA__ORANGTUA

FK_SISWA_FK_SISWA__PENDAFTA

FK_SISWA_FK_SISWA__SEKOLAHA

FK_SISWA_FK_SISWA__STATUSSI

FK_SISWA_FK_SISWA__WALISISW

FK_STAFF_FK_STAFF__AGAMA

FK_STAFF_FK_STAFF__JABATAN FK_STAFF_FK_STAFF__JENISKEL

FK_STAFF_FK_STAFF__KABUPATE

FK_STAFF_FK_STAFF__PENDIDIK

FK_STAFF_FK_STAFF__STATUSST

FK_SYNC_FK_SYNC_A_APPLICAT

FK_SYNC_FK_SYNC_R_ROLE

FK_SYNC_FK_SYNC_S_STAFF

FK_TEMPTABL_FK_TEMPTA_APPLICAT

FK_USERLOG_FK_USERLO_ACTIONS

FK_USERLOG_FK_USERLO_APPLICAT

FK_USERLOG_FK_USERLO_STAFF FK_WALISISW_FK_WALISI_AGAMA

actions

actionsid
actionname

integer
varchar(45)

<pk>

agama

agamaid
agama

integer
varchar(15)

<pk>

applications

guid
applicationname
dateadded

varchar(45)
varchar(45)
timestamp

<pk>
<ak>

bagikelas

bagikelasid
tahunpelajaranid
kelasid
statuskenaikanid
pendaftarid
bagikelas_kelas
bagikelas_siswa
bagikelas_tahunpelajaran
peringkat
perpusreguler
perpuskhusus

integer
char(9)
integer
integer
integer
integer
integer
char(9)
integer
tinyint
tinyint

<pk>
<fk4>
<fk1>
<fk3>
<fk2>
<ak>
<ak>
<ak>

buku

bukuid
tipebukuid
kategoribukuid
rakbukuid
penerbitbukuid
isbn
tanggalpembelian
jumlah
judulbuku
penulis
tahunterbit
hargabuku
sinopsis
jumlahhalaman
sampuldepan
sampulbelakang
readrank

integer
tinyint
integer
integer
integer
varchar(25)
date
integer
varchar(45)
varchar(45)
char(4)
integer
long varchar
integer
long binary
long binary
integer

<pk>
<fk4>
<fk1>
<fk3>
<fk2>
<ak>

daftarulang

daftarulangid
daftarulang

tinyint
char(5)

<pk>
<ak>

databukudipinjam

databukudipinjamid
peminjamanbukuid
propertibukuid
tanggalkembali
terlambat
dendaperbuku
jumlahdendabuku
lunas

integer
integer
integer
date
integer
integer
integer
tinyint

<pk>
<fk1>
<fk2>gantibukuhilang

gantibukuhilangid
peminjamanbukuid
propertibukuid
gantibukuhilang_propertibuku
tanggalgantibuku
biayagantibukuhilang

integer
integer
integer
integer
date
integer

<pk>
<fk1>
<fk2>
<ak>

jabatan

jabatanid
jabatan
sistem

integer
varchar(45)
tinyint

<pk>
<ak>

jeniskelamin

jeniskelaminid
namajeniskelamin

char(1)
varchar(10)

<pk>

kabupatenkota

kabupatenkotaid
propinsiid
namakabupatenkota
ibukota
keterangan

integer
integer
varchar(75)
varchar(45)
varchar(255)

<pk>
<fk>

kategoribuku

kategoribukuid
kodekategori
namakategori

integer
varchar(10)
varchar(45)

<pk>
<ak>

kecamatan

kecamatanid
kabupatenkotaid
namakecamatan
keterangan

integer
integer
varchar(75)
varchar(255)

<pk>
<fk>

kelas

kelasid
tingkatkelasid
kodekelas
namakelas

integer
integer
varchar(15)
varchar(45)

<pk>
<fk>
<ak>

orangtuasiswa

orangtuasiswaid
kabupatenkotaid
agamaid
aga_agamaid
kab_kabupatenkotaid
namaayah
tanggallahirayah
alamatayah
telpayah
hpayah
namaibu
tanggallahiribu
alamatibu
telpibu
hpibu

integer
integer
integer
integer
integer
varchar(45)
date
long varchar
varchar(10)
varchar(20)
varchar(45)
date
long varchar
varchar(10)
varchar(20)

<pk>
<fk4>
<fk1>
<fk3>
<fk2>

peminjamanbuku

peminjamanbukuid
staffid
pendaftarid
tanggalpinjam
tanggalkembali
totaldenda
lunas
khusus

integer
integer
integer
date
date
integer
tinyint
tinyint

<pk>
<fk2>
<fk1>

pendaftar

pendaftarid
statuspindahid
tahunpelajaranid
jeniskelaminid
statusdaftarid
sekolahasalid
kabupatenkotaid
daftarulangid
agamaid
nomorurut
pendaftar_tahunpelajaran
nilaitesmasuk
namalengkap
tanggallahir
pindahan
alamat
tanggaldaftar
keterangan

integer
integer
char(9)
char(1)
integer
integer
integer
tinyint
integer
integer
char(9)
double
varchar(45)
date
tinyint
varchar(255)
date
varchar(255)

<pk>
<fk7>
<fk8>
<fk3>
<fk6>
<fk5>
<fk4>
<fk2>
<fk1>
<ak>
<ak>

pendidikanterakhir

pendidikanterakhirid
pendidikan
keterangan

integer
varchar(65)
varchar(65)

<pk>

penerbitbuku

penerbitbukuid
namapenerbit
alamatpenerbit
telp

integer
varchar(45)
varchar(255)
varchar(15)

<pk>
<ak>

profilperpustakaan

profilperpustakaanid
profilsekolahid
namaperpustakaan
tanggalberdiri
lamapinjam
maksimalpinjam
dendaketerlambatan
dendabukuhilang

integer
integer
varchar(75)
date
integer
integer
integer
integer

<pk>
<fk>

profilsekolah

profilsekolahid
kabupatenkotaid
statussekolahid
kecamatanid
npsn
namasekolah
alamat
kodepos
telp
jumlahbangunan
tahunpendirian
luasarealsekolah

integer
integer
integer
integer
char(8)
varchar(75)
varchar(255)
char(6)
varchar(15)
smallint
date
decimal(8,0)

<pk>
<fk1>
<fk3>
<fk2>

propertibuku

propertibukuid
bukuid
statusbukuid
kodeindependen

integer
integer
integer
varchar(32)

<pk>
<fk1>
<fk2>
<ak>

propinsi

propinsiid
namapropinsi
keterangan

integer
varchar(45)
varchar(255)

<pk>

rakbuku

rakbukuid
koderakbuku
nomorrakbuku
ketrakbuku

integer
char(5)
integer
varchar(255)

<pk>

role

roleid
rolename
level
roledescription

tinyint
varchar(45)
tinyint
long varchar

<pk>
<ak2>
<ak1>

sekolahasal

sekolahasalid
kabupatenkotaid
npsn
namasekolah
alamat

integer
integer
varchar(8)
varchar(75)
varchar(255)

<pk>
<fk>

siswa

pendaftarid
sekolahasalid
agamaid
kabupatenkotaid
statussiswaid
walisiswaid
jeniskelaminid
orangtuasiswaid
nis
tahunmasuk
namalengkap
tanggallahir
alamatsiswa
foto
anggotaperpus
perpusrank
deleteflag

integer
integer
integer
integer
integer
integer
char(1)
integer
char(10)
char(9)
varchar(45)
date
varchar(255)
long binary
tinyint
integer
tinyint

<pk,fk5>
<fk6>
<fk1>
<fk3>
<fk7>
<fk8>
<fk2>
<fk4>

staff

staffid
jeniskelaminid
kabupatenkotaid
statusstaffid
jabatanid
pendidikanterakhirid
agamaid
nip
gelar
namalengkap
tanggallahir
alamatstaff
nomortelp
nomorhp
foto

integer
char(1)
integer
integer
integer
integer
integer
char(18)
varchar(25)
varchar(45)
date
varchar(255)
varchar(12)
varchar(15)
long binary

<pk>
<fk3>
<fk4>
<fk6>
<fk2>
<fk5>
<fk1>

statusbuku

statusbukuid
namastatus

integer
varchar(15)

<pk>
<ak>

statusdaftar

statusdaftarid
statusdaftar

integer
varchar(15)

<pk>

statuskenaikan

statuskenaikanid
statuskenaikan
keterangan

integer
varchar(45)
long varchar

<pk>
<ak>

statuspindah

statuspindahid
statuspindah

integer
varchar(45)

<pk>

statussekolah

statussekolahid
namastatus

integer
char(6)

<pk>

statussiswa

statussiswaid
statussiswa
keterangan

integer
varchar(15)
long varchar

<pk>
<ak>

statusstaff

statusstaffid
statusstaff
keterangan

integer
varchar(15)
long varchar

<pk>
<ak>

sync

syncid
staffid
roleid
guid
sync_applications
sync_staff
username
password
datecreated
blocked

integer
integer
tinyint
varchar(45)
varchar(45)
integer
varchar(16)
varchar(32)
date
tinyint

<pk>
<fk3>
<fk2>
<fk1>
<ak1,ak2>
<ak1>
<ak2>

tahunpelajaran

tahunpelajaranid
kuota
tanggalmulaipendaftaran
tanggaltutuppendaftaran
peminat

char(9)
smallint
date
date
integer

<pk>

temptable

temptableid
guid
machine
path
value1
value2
value3
value4
value5

integer
varchar(45)
varchar(45)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)

<pk>
<fk>

tingkatkelas

tingkatkelasid
tingkatkelasdesc

integer
varchar(255)

<pk>

tipebuku

tipebukuid
namajenispinjam

tinyint
varchar(45)

<pk>
<ak>

userlog

logid
actionsid
guid
staffid
date
logdescription
machinename
ipaddress

integer
integer
varchar(45)
integer
timestamp
varchar(255)
varchar(45)
varchar(12)

<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>

walisiswa

walisiswaid
agamaid
namawali
kotalahirwali
tanggallahirwali
alamatwali
telpwali
hpwali

integer
integer
varchar(45)
integer
date
long varchar
varchar(10)
varchar(20)

<pk>
<fk>
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Gambar 4.1 Tampilan Running Program

Gambar 4.2 Tampilan Form Log in

4.1 Proses Pendaftaran Siswa

Gambar 4.3 Tampilan Form Pendaftaran Siswa

4.2 Proses Daftar Ulang

Gambar 4.4 Herregistration Details

Gambar 4.5 Admission | Herregistration

4.3 Proses Kenaikan Dan Perpindahan Siswa

Gambar 4.6 Tampilan Assign NISN

Gambar 4.7 Students Details Parental
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4.4 Proses Laporan

Gambar 4.8 Tampilan Main Report.

5. Kesimpulan dan Saran
Sitem Informasi Manajemen Data Siswa

memberikan laporan proses pendaftaran, jumlah
pendaftar diterima, laporan daftar ulang siswa,
perpindahan , serta laporan kenaikan dan kelulusan
siswa dapat dimengerti dan disajikan dengan baik
menggunakan grafik yang mudah dibaca maupun
laporan secara print out. Dengan adanya sistem
pendaftaran pada menu Admisssion, maka tidak
akan ada kesulitan dalam mengelola data siswa.
Detail data siswa dimanajemen dan disimpan dengan
baik.

Sistem Informasi Sistem Informasi Manajemen
Data Siswa pada SMA Negeri 4 Probolinggo ini
tidak hanya dikembangkan menjadi Client Server
tidak terbatas pada pendaftaran dan pengelolaan
kelasnya, tetapi juga dapat dikembangkan dengan
penambahan aplikasi lainnya seperti perpustakaan
atau aplikasi pembayaran SPP yang terintegrasi,
tetapi dapat menghasilkan suatu program aplikasi
yang benar-benar dipercaya, diterapkan dan dipakai
dalam kegiatan manajemen data siswa pada SMA
Negeri 4.
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