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ABSTRACT
In the State Elementary School 02 Kota Baru, lessons scheduled activities and processing data
of the students’ value assisted with handwritten books and Microsoft Excel applications. System
development methods used in this research is to design scheduling lessons and data processing using
Model value SDLC (System Development Life Cycle) with four stages, namely planning, analysis,
GHVLJQ LPSOHPHQWDWLRQ DQG XVH RI WKH ¿IWK 7KH ZKROH SURJUDP LV GHVLJQHG E\ XVLQJ 9LVXDO %DVLF
0LFURVRIW 64/ 6HUYHU DV WKH GDWDEDVH DQG &U\VWDO 5HSRUW
DV WKH UHSRUW 7KH UHVXOWV RI WKHGHVLJQ
research is easy and fast the process produce accurate and timelyinformation in order to provide
solutions and convenience in schedulinglessons and the values data processing have not been applied
properly on systems running at this time, then made application programming to resolve the problem
faced SD N 02 New Cities in the information systems design of lessons scheduling and valuedata
processing
Keywords: Design and Implementation, Information Systems, Scheduling Subjects, Processing
Value Data.
ABSTRAK
Pada SD N 02 Kota Baru penyusunan kegiatan jadwal mata pelajaran dan pengolahan data
nilai siswa dibantu dengan tulis tangan ke dalam buku dan dibantu Aplikasi Microsoft Excel.
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian untuk merancang penjadwalan
mata pelajaran dan pengolahan data nilai menggunakan Model SDLC (System Development Life
Cycle) dengan empat tahapan yaitu Perencanaan, Analisis, Rancangan, penerapan dan yang kelima
SHQJJXQDDQ .HVHOXUXKDQ SURJUDP GLUDQFDQJ GHQJDQ PHQJJXQDNDQ EDKDVD SHPURJUDPDQ 9LVXDO
%DVLF
0LFURVRIW 64/ 6HUYHU VHEDJDL GDWDEDVHQ\D GDQ &U\VWDO 5HSRUW
VHEDJDL ODSRUDQ\D
Hasil penelitian rancang bangun ini adalah proses menjadi mudah dan cepat sehingga menghasilkan
informasi yang akurat dan tepat waktu guna memberikan solusi dan kemudahan dalam penjadwalan
mata pelajaran dan pengolahan data nilai belum diterapkan dengan baik pada sistem yang berjalan
saat ini, kemudian dibuat aplikasi pemrograman guna mengatasi masalah yang dihadapi SD N 02
Kota Baru dalam hal rancang bangun sistem informasi penjadwalan mata pelajaran dan pengolahan
data nilai.
Kata Kunci : Rancang Bagun, Sistem Informasi, Penjadwalan Mata Pelajaran, Pengolahan Data Nilai.
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PENDAHULUAN

diharapkan penjadwalan mata pelajaran dan

Pada SD N 02 Kota Baru penjadwalan

pengolahan data nilai.

mata pelajaran dan pengolahan data nilai

Metode Pengembangan Sistem, dikatakan

siswa selain dilakukan pencatatan kedalam

Raymond McLeod, Jr dan George Schell

buku juga dibantu dengan program aplikasi

menyampaikan 4 tahapan pertama yaitu

Microsoft Excel, akan tetapi pada penerapanya

perencanaan,

masih

ada kelemahanya seperti pengaturan

penerapan. Tahapan ini dinamakan siklus hidup

jadwal, pengolahan data nilai dan pencarian

pengembangan sistem (system development

data nilai siswa. Adapun masalah yang sering

life cycle – SDLC). Tahap kelima adalah tahap

kali dihadapai oleh bagian Staf TU anatara lain

penggunaanya,

kesulitan dalam pergantian perubahan jadwal

sudah waktunya untuk merancang system itu

pelajaran sewaktu-waktu, lambatnya pembutan

kembali.

analisis,

yang

rancangan,

berlangsung

dan

sampai

jadwal yang harus disusun kembali.
Penjadwalan mata pelajaran dan pengolahan
data nilai siswa pada SD N 02 Kota Baru
selain pencatatan kedalam buku dan belum
mengunakan database juga

dibantu dengan

program aplikasi Microsoft Excel akan tetapi
belum mempunyai suatu program aplikasi yang
khusus menangani masalah tersebut diatas.
Penelitian

dilatarbelakangi

adanya

permasalah yang terjadi pada SD N 02 kota
baru, seperti pergantina jadwal mengajar yang
mendadak dan pengolahan data nilai siswa.
Penelitian yang telah saya kerjakan selama
lebih dari 1 minggu, saya tujukan membangun
suatu sistem informasi penjadwalan mata
pelajaran dan pengolahan data nilai dengan
memanfaatkan program aplikasi yang telah
saya buat. Hasil penelitian ini selanjutnya
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II. METODE PENELITIAN
Metode yang diterapkan untuk mendapatkan
informasi dan penyelesaian permasalahan
dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :
1. Metode Pengumpulan Data, Penelitian
dlakukan pada SD N 02 Kota Baru,
Kec.Padang Ratu, selama 1 minggu.
Pengumpulan data dikerjakan dengan
wawancara, observasi, dan studi pustaka
pada SD N 02 Kota Baru.
2. Metode Pengembangan Sistem, Model
pengembangan

sistem

siklus

hidup

pengembangan sistem (system development
life cycle – SDLC) Raymond McLeod, Jr
dan George Schell Pada pengembangan
sistem dengankan model terdapat lima
tahapan Proses yaitu :
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(a) Perencanaan,
merupakan

Tahap
proses

perencanaan
penting

untuk

mengetahui mengapa sistem informasi
harus

dibuat

dan

menentukan

Indera

PHQVSHVL¿NDVL SURJUDP GDWDEDVH GDQ
¿OH \DQJ GLEXWXKNDQ
(d) Penerapan,
berikutnya

Merupakan
untuk

tahap

menerjemahkan

bagaimana cara membangun sistem

data atau pemecahan masalah yang

tersebut. Langkah pertama dari proses

telah dirancang ke dalam bahasa

WHUVHEXWDGDODKGHQJDQPHQJLGHQWL¿NDVL

pemrograman komputer yang telah

peluang apakah dapat memberikan

ditentukan. Semua tahap ini desain

kemungkinan

perangkat

biaya

rendah

tetapi

menghasilkan keuntungan.
(b) Analisis, Analisis sistem dilakukan

lunak

sebagai

sebuah

program lengkap atau unit program.
(e) Penggunaan,

Merupakan

tahap

untuk memberikan jawaban pertanyaan

pengguna terdiri dari 3 langkah :

siapa yang akan menggunakan sistem.

a. Menggunakan sistem

Apa yang akan dilakukan oleh sistem,

b. Audit sistem

dimana dan kapan sistem tersebut

c. Memelihara sys

digunakan. Pada tahap ini pembuat

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

sistem akan melakukan observasi dan

gambar 1.

pengamatan terhadap sistem yang
ODPD

NHPXGLDQ

PHQJLGHQWL¿NDVL

memanfaatkan dan mengembangkan
peluang, dan membangun konsep untuk
sebuah sistem baru.
(c) Rancangan, Tahap rancangan dilakukan

Gambar 1. Pola Perputaran Dari Sistem
Siklus Hidup

untuk menetapkan bagaimana sistem
akan dioperasikan. Hal ini berkaitan
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN

dengan menentukan perangkat keras,

Analisis Sistem Berjalan, menggunakan

perangkat lunak, jaringan, tampilan

alat yaitu bagan alir dokumen yang bertujuan

program, form dan laporan yang

menganalisis kelemahan sistem yang berjalan,

akan dipakai. Selain itu perlu juga

tahap in dikerjakan dengan menganalisa sitem
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yang berjalan, hasil dari analisa sistem yang
berjalan dapat dijelaskan pada Gambar 2.

Gambar 2. Bagan Alir Dokumen Prosedur Penjadwalan Mata Pelajaran Yang Berjalan
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Gambar 3. Bagan Alir Dokumen Prosedur Pengolahan Data Nilai Siswa Yang Berjalan.
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Rancang

Bangun

Sistem

Informasi

Penjadwalan Mata Pelajaran dan Pengolahan
Data Nilai Siswa, Berdasarkan hasil analisa
sistem

yang

sedang

kelemahan-kelemahan

berjalan

ditemukan

diantaranya belum

adanya aplikasi khusus yang mendukung sistem
berjalan saat ini. Rancang Bangun Sistem
Informasi Penjadwalan Mata Pelajaran dan
Pengolahan Data Nilai Siswa adalah dengan
PHPEXDW UDQFDQJDQ FRQWH[W GLDJUDP GDWDÀRZ
diagram (DFD), output, input, gambar 4 dan
gambar 5 menjelaskan context diagram dan
DFD dari sistem yang akan dibuat.

*DPEDU 'DWD ÀRZ GLDJUDP 6LVWHP
Informasi Penjadwalan Mata Pelajaran dan
Pengolahan Data Nilai Siswa
Rancangan Output, Rancangan output
Penjadwalan Mata Pelajaran dan Pengolahan
Data Nilai Siswa disajikan gambar 6 dan 7.
Sedangkan rancangan input meliputi rancangan
input untuk system yang akan dibuat antara
lain meliputi rancangan input data Pelajaran,
input data kelas, input data siswa dan input data
guru.

Gambar 4. Sistem Informasi Penjadwalan
Mata Pelajaran dan Pengolahan Data Nilai
Siswa

Gambar 6. Rancangan Output Jadwalan
PerSemester
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Gambar 7. Rancangan Output Nilai Per
Siswa
Dari hasil pengenbangan aplikasi yang
dibuat dengan Visual Basic 6.0 , Microsoft

Gambar 10. Tampilan Input data siswa

SQL Server dan Crystal Report 8.5 dalam
rancang bangun sistem informasi penadwalan
mata pelajaran dan pengolahan data nilai, maka
berikut ini saya tampilkan beberapa screen yang
ada pada aplikasi yang telah saya buat.

Gambar 11. Tampilan input data kelas

Gambar 8. Tampilan menu utama

Gambar 9. Tampilan menu master
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Gambar 12. Tampilan input data pelajaran
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database sehingga proses penginputan data
penjadwalan danpengolahan data nilai, yang
meliputi menu input data siswa, input data kelas,
input data pelajaran, input data guru. Sehingga
laporan yang dihasilkan seperti penjadwalan
mata pelajaran per semester dan nilai siswa per
semester dapat disajikan secara cepat, akurat
dan mudah.
Selain itu, sistem aplikasi yang baru mampu
Gambar 13. Tampilan input data guru
Dari aplikasi yang saya buat terdapat
kelebihan dan kelemahan. Kelebihan aplikasi
yang ada antara lain : Program penjadwalan
mata pelajaran dan pengolahan data nilai lebih
mudah dalam pencarian datanya, perubahan
jadwal secara mendadak dan mempermudah
dalam pembuatan laporannya, sementara itu
kelemahan yang ada dalam program aplikasi
ini adalah program belum dilengkapi dengan
penggunaan password sehingga dapat diakses
oleh orang yang tidak berkepentingan.
IV. SIMPULAN
Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian

memberikan keamanan (security) terhadap
data-data yang tersimpan dalam database.
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