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Abstrak : Pengolahan data administrasi dan pembelajaran lembaga bimbingan belajar di WDKLG¶V
College belum menggunakan sistem yang berbasis database, Pengolahan data tentang administrasi
dan pembelajaran di :DKLG¶V &ROOHJH masih dilakukan dengan cara konvensional dan semi manual
(menggunakan buku besar dan microsoft office), Sehingga pengarsipan data bimbel seperti data
siswa, data pengajar, data pembayaran masih belum maksimal pengerjaannya. Aplikasi administrasi
dan pembelajaran lembaga bimbingan belajar ZDKLG¶V FROOHJH berbasis web mobile ini dibuat agar
dapat memberikan informasi dan laporan yang semakin cepat, efektif dan efisien, sehingga dapat
membantu dan memudahkan orang mengerjakan tugas-tugasnya. Laporan data yang dihasilkan
adalah data guru, data siswa, data kelas, data pembayaran pendaftaran, data pembayaran bulanan,
data jadwal serta download materi pelajaran.
Kata Kunci : Aplikasi, Administrasi, Pembelajaran, Web Mobile
Abstrac: The data processing of adminisWUDWLRQDQG OHDUQLQJ DW :DKLG¶V &ROOHJH KDV QRW XVHG D
GDWDEDVHV\VWHP \HW ,W¶V ZDV GRQH E\ FRQYHQVLRQDO DQG VHPL PDQXDO ,W PHDQV WKDW XVHG D OHGJHU
and microsoft office so that the data archiving of students, teachers and payments have not been
maximized. The Administration and learning application was made in order to give the information
and report quickly,effectively and efficiently. Besides, it can also help and make easier for people to
do their work. The report was data of student, teachers, class, registration payments, monthly
payments, schedules and download for learningmaterials.
Keywords : Apllicatioan, Administration, Learning, Web Mobile

Pengolahan

1. PENDAHULUAN

data

yang

berbasis

informasi

komputer akan sangat berbeda dengan

khususnya komputer semakin berkembang pesat

pengolahan data yang dilakukan secara

di

konvensional. Pengolahan data yang masih

Perkembangan

berbagai

bidang

teknologi

pekerjaaan

dan

jasa.

Kebanyakan orang berpendapat bahwa dengan

konvensional

adanya pemanfaatan komputer pada bidang

membutuhkan waktu yang cukup lama

pekerjaanya,

untuk dapat menyelesaikanya. Berbeda

maka pekerjaan

tersebut

akan

sangat

semakin mudah dan cepat dilaksanakan. Hal ini

dengan

pengolahan

juga tidak terlepas dari pemanfaatan komputer

terkomputerisasi,

pada bidang jasa di lembaga bimbingan belajar.

efektif

dan

akan

efisien.

lambat

dan

data

yang

semakin

cepat

Sehingga

dapat
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membantu dan memudahkan orang mengerjakan

datang langsung ke tempat bimbel untuk

tugas-tugasnya.

melihat jadwal kegiatan bimbel yang di

Dalam pengolahan data yang berkaitan
tentang

kegiatan

khususnya

sulit dalam melihat jadwal kegiatan bimbel

administrasi dan pembelajaran, :DKLG¶V &ROOHJH

yang di ikuti, dan dan sangat tidak efektif

melakukan pengolahan data administrasi masih

karena siswa kurang tahu akan perubahan

dengan cara manual (menggunakan Ms.word dan

jadwal bimbel yang di ikuti. Dalam

buku besar dalam pencatatan data administrasi),

kegiatan

Sehingga pendokumentasian data-data bimbel

pemberian materi siswa harus mencatat

seperti

materi setiap pertemuan kegiatan bimbel

data

administrasi,

ikuti. Hal ini menyebabkan peserta bimbel

siswa,

pembayaran

data

masih

pengajar,

belum

data

maksimal

pengajarannya

pada

berlangsung. Proses pencatatan

saat

materi

pengerjaannya, karena masih harus membutuhkan

membutuhkan waktu yang cukup lama

waktu yang lama dalam pencarian data-data yang

yang seharusnya waktu tersebut digunakan

diperlukan

untuk

disebabkan

data

tidak

saling

penjelasan

materi

pelajaran

di

terintegrasi satu sama lainnya di database, dalam

habiskan untuk mencatat karena mengingat

kegiatan pembayaran siswa menggunakan kartu

waktu pertemuan bimbel terbatas, hal ini

pembayaran media cetak sehingga menyebabkan

dirasakan masih lambat dan kurang efektif

sering

serta resiko kesalahan cukup besar.

terjadinya kerusakan/kehilangan kartu

pembayaran

siswa

sehingga

pihak

staf

administrasi bimbel harus mencatat kembali

2. METODOLOGI PENELITIAN

datanya berulang-ulang untuk memastikan data

2.1 Metode Pengumpulan Data

itu

aman

dan

tersimpan

rapi

dengan

menggunakan catatan di buku besar.
Tidak

penelitian

ini,

peneliti melakukan beberapa metode dalam
mengumpulkan data dan referensi yang

administrasinya saja membutuhkan teknologi

nantinya dapat memperkuat hasil dari

tetapi

penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan

program

dalam

melakukan

pelayanan

dalam

hanya

Dalam

pembelajaranya

juga

membutuhkan teknologi informasi. Pengolahan

data tersebut adalah sebagai berikut :

data siswa dan data pengajar dapat mempermudah

a. Observasi

dalam penerimaan materi dan penyampaian

Peneliti melakukan pengamatan

jadwal kegiatan bimbel serta pengembangan

langsung terhadap objek di lembaga

pembelajaran secara online.

ELPELQJDQ EHODMDU GL ZDKLG¶V college

Pengolahan data kegiatan pembelajaran
yang berhubungan dengan jadwal kegiatan dan
penyampaian

materi,

:DKLG¶V

&ROOHJH

Lubuklinggau

untuk

bagaimana

proses

administrasi

dan

mengamati

pengolahan
penyajian

data

informasi

menyajikan informasi kegiatan bimbel dengan

pembelajaran bagi masyarakat dan siswa

cara konvensional (di tempel di papan madding

yang belajar disana. Bagi staf administrasi

kursus), sehingga menyebabkan siswa harus

dan
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menggunakan

pembukuan/pencatatan,

apakah

didapatkan produk yang sesuai dengan

sering mengalami masalah dalam mengelola data.

yang diinginkan oleh user. Proses

b. Wawancara (interview)

testing dan revisi dapat dilakukan baik

Pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara
langsung kepada pimpinan dan staf administrasi
lembaga

bimbingan

belajar.

Wawancara

secara keseluruhan maupun partial
pada bagian dari produk.
b) Proses

pengujian

perbandingan

harus

baku

memiliki

(benchmark)

dilakukan untuk mengetahui secara langsung

sehingga menghasilkan produk yang

permasalahan-permasalahan

secara empiris sehinga menghindari

kendala

pada

sistem

pembelajaran

atau

kendala-

administrasi
ZDKLG¶V

pada

dan
FROOHJH

Lubuklinggau.
c.

kegagalan produk atau terjadi perbedaan
persepsi antara developer atau user.
c) Dengan proses testing dan komunikasi

Dokumentasi

yang terus menerus antara user dan

Pada teknik dokumentasi ini peneliti

developer diharapkan dihasilkan produk

meminta copyan data-data informasi yang telah

yang user-friendly.

dilakukan selama ini dengan menggunakan

2.3. Use Case Diagram

brosur dan media cetak dari lembaga bimbingan

edit

tambah

hapus

olah data admin

<<include>>
edit

hapus

tambah

belDMDU ZDKLG¶V FROOHJH GL NRWD /XEXNOLQJJDX

<<include>>

olah data pengajar

tambah

edit
hapus

d.

olah data siswa

Studi Pustaka

<<include>>

<<
exte

edit

nd

hapus
tambah

olah data kelas

Pada teknik studi pustaka ini peneliti

tambah

>>

<<include>>

lihat data kelas

edit
hapus

<<include>>

olah data paket

login
guru pengajar

validasi
tambah

melakukan

pengumpulan

data

dengan

cara

edit
logout

<<include>>

hapus
olah data
pembayaran pendaftaran

admin

<<include>>

upload materi

edit
tambah
hapus

mencari sumber-sumber tertulis seperti buku,

<<include>>
<<include>>

olah data
pembayaran bulanan

siswa
lihat data jadwal

hapus
tambah

edit

<<include>>

jurnal dan literature ke beberapa tempat atau

<<include>>

olah data jadwal

hapus
tambah

download materi

edit

<<include>>

sumber dengan maksud melengkapi data yang
dibutuhkan dalam penelitian dan berhubungan
juga dengan objek yang di teliti.

olah data materi

Gambar 1. Use Case Diagram
2.4 Class Diagram

2.2 Metode Pengembangan Sistem
Metode yang digunakan dalam melakukan
perancangan

aplikasi

admininstrasi

dan

pengajar

main
+main()

pembelajaran lembaga bimbingan belajar di
ZDKLG¶V FROOHJH di Lubuklinggau berbasis web
mobile

yaitu

dengan

menggunakan

model

prototype. Metode pengembangan sistem Tujuan

siswa

antar muka
+formadmin()
+formpengajar()
+formsiswa()
+formkelas()
+formpaket()
+formpendaftaran()
+formpembyaran()
+formjadwal()
+formmateri()
+formmateripelajaran()
+tampilmenu()
+tampiladmin()
+tampilpengajar()
+tampilsiswa()
+tampilkelas()
+tampilpaket()
+tampilpendaftaran()
+tampiljadwal()
+tampilmateri()
+tampilmateripelajaran()

admin
+id_admin
+username
+password
+getid()
+getid()
+getusername()
+getusename()
+getpassword()
+getpassword()

olah datadmin
+tambahadmin()
+editadmin()
+hapusadmin()

validasi
+login()
+logout()
+cekstatuslogi
n()

pembayaran bulanan
koneksi databse
-host
-database
-username
-password
+membukakoneksi()
+eksekusiqueryselect()
+eksekusiqueryupdate()
+tutupkoneksi()

-no_bayar
+id_siswa
+nama
+total
+status_bayar
+getno_bayar()
+getno_bayar()
+getid_siswa()
+getid_siswa()
+getnama()
+getnama()
+gettotal()
+gettotal()
+getstatus_bayar()
+getstatus_bayar()

+id_guru
+nama
+jk
+tempatlahir
+tanggallahir
+agama
+jabatan
+periode
+alamat
+nohp
+pendidikan
+username
+password
+getid_guru()
+getid_guru()
+getnama()
+getnama()
+getjk()
+getjk()
+gettempatlahir()
+gettempatlahir()
+getagama()
+getagama()
+getjabatan()
+getjabatan()
+getperiode()
+getperiode()
+getalamat()
+getalamat()
+getnohp()
+getnohp()
+etpendidikan()
+getpendidikan()
+getalumni()
+getalumni()
+getusername()
+getusername()
+getpassword()
+getpassword()
+querymelihat()
+queryuploadmateri()

olah data pengajar
olah data pembayaran

utama dari prototype adalah:

+tambahpembayar()
+ubahpembayar()
+hapuspembayar()

+tambahpengajar()
+ubahpengajar()
+hapuspengajar()
+uploadmateri()

+nis
+nama
+jk
+tempatlahir
+alamat
-username
-password
+getnis()
+getnis()
+getnama()
+getnama()
+getjk()
+getjk()
+gettempatlahir()
+gettempatlahir()
+gettanggallahir()
+gettanggallahir()
+getalamat()
+getalamat()
+getusername()
+getusername()
+getpassword()
+getpassword()
+querylihatmateri()
+querydownloadmateri()
olah data siswa
+tambahsiswa()
+ubahsiswa()
+hapussiswa()
+lihatmateri()
+downloadmateri()

jadwal
+idjadwal
+idmateri
-id_guru
+hari
+waktu
+ruangan
+getidjadwal()
+getidjadwal()
+getidmateri()
+getidmateri()
+getid_guru()
+getid_guru()
+gethari()
+gethari()
+getwaktu()
+getwaktu()
+getruangan()
+getruangan()

kelas
+idkelas
+namakelas
+getidkelas()
+getidkelas()
+getnamakelas()
+getnamakelas()

olah data kelas
+tambahkelas()
+ubahkelas()
+hapuskelas()

materi
-id_guru
+idmateri
+namamateri
+tingkatan
-kd_mp
+keterangan
+getid_guru()
+getid_guru()
+getidmateri()
+getidmateri()
+getnamamateri()
+getnamamateri()
+gettingkatan()
+gettingkatan()
+getkd_mp()
+getkd_mp()
+getketerangan()
+getketerangan()

pembayaranpendaftaran
+no_pendaftaran
+tanggal_pendaftaran
+id_siswa
+nama
+biaya
+getno_pendaftaran()
+getno_pendaftaran()
+tanggal_pendaftaran()
+gettanggal_pendaftaran()
+getid_siswa()
+getid_siswa()
+getnama()
+getnama()
+getbiaya()
+getbiaya()

olah data pendaftaran
+tamabahpendaftaran()
+ubahpendaftaran()
+hapuspendaftaran()

olah data materi
+tambahmateri()
+ubahmateri()
+hapusmateri()

olah data jadwal

a)

Proses revisi dan pengujian terhadap produk

+tambahjadwal()
+editjadwal()
+hapusjadwal()

dilakukan secara terus menerus, sehingga
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Gambar 2. Class Diagram

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis dan perancangan
yang telah dilakukan, maka dihasilkan Aplikasi
Administrasi

dan

Pembelajaran

Lembaga

Bimbingan Belajar Di WDKLG¶V College Di
Lubuklinggau Berbasis Web Mobile. Yang dapat
mempermudah

kegiatan

administrasi

dan

SHPEHODMDUDQ SDGD ZDKLG¶V FROOHJH
Gambar 4. Halaman About Us

3.3 Tampilan Halaman Visi dan Misi
3.1. Halaman Home
Halaman home adalah tampilan halaman
dari web mobile

Halaman

visi

dan

misi

menggambarkan visi dan misi yang ada
pada ZDKLG¶V FROOHJH.

Gambar 5. Halaman Visi dan Misi
Gambar 3. Halaman Home

3.4 Halaman Login Admin
Halaman ini digunakan oleh admin

3.2 Halaman About Us

untuk login ke halaman admin.

Halaman About Us menceritakan sejarah
singkat tentang bimbingan belajar di ZDKLG¶V
college.

Gambar 6. Halaman Login Admin
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3.5 Halaman Data Pengajar
Halaman

Data

Pengajar

menampilkan

laporan data-data guru pengajar yang ada di
ZDKLG¶V FROOHJH yang telah berhasil di inputkan
admin.

Gambar 9. Halaman Data Kelas

3.8 Halaman Data Pembayaran
Pendaftaran
Halaman
pendaftaran

data

pembayaran

ini, menampilkan laporan

data-data pembayaran pendaftaran siswa
Gambar 7. Halaman Data Pengajar

yang ada di ZDKLG¶V FROOHJH.

3.6 Halaman Data Siswa
Halaman data

siswa ini menampilkan

laporan data-data nama siswa di :DKLG¶V &ROOHJH.
Disini hanya admin yang bisa melakukan
pengelolaan data siswa yang ada di ZDKLG¶V
college.

Gambar 10. Halaman Data Pembayaran
Pendaftaran Siswa
3.9 Halaman Data Pembayaran
Bulanan
Halaman data
Gambar 8. Halaman Data Siswa

ini,

menampilkan

pembayaran bulanan
laporan

data-data

pembayaran bulanan siswa yang ada di
3.7 Halaman Data Kelas

ZDKLG¶V FROOHJH.

Data kelas ini untuk memberitahukan
NHSDGD VLVZD \DQJ DNDQ PHQGDIWDU GL ZDKLG¶V
college untuk memilih kelas mana yang akan di
ikutinya.
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3.12 Halaman Guru Pengajar
Halaman guru adalah guru yang
berhasil login sehingga tampil data guru
yang

sedang

melakukan

aktivitas

di

halaman guru pengajar..

Gambar 11. Halaman Data Pembayaran Bulanan
3.10 Halaman Data Jadwal
Halaman data jadwal ini untuk memberikan
jadwal kepada guru dan siswa yang ada di
ZDKLG¶V FROOHJH SDGD VDDW DNDQ PHQJLNXWL
kegiatan bimbel pada ZDKLG¶V FROOHJH.
Gambar 14. Halaman Guru Pengajar
3.13 Halaman Data siswa
Halaman data siswa terdapat menu
untuk siswa di antaranya data siswa, data
kelas ,data pembayaran pendaftaran, data
pembayaran bulanan, dan data jadwal

Gambar 12. Halaman Jadwal Bimbel

3.11 Halaman Login Guru Pengajar
Halaman ini digunakan oleh guru untuk
login ke halaman guru pengajar

Gambar 15. Halaman Data Siswa
4. SIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian
tentang

Aplikasi

Administrasi

dan

Pembelajaran Lembaga Bimbingan Belajar
di :DKLG¶V &ROOHJH di Lubuklinggau
Gambar 13. Halaman Login Guru

Jurnal Ilmiah Betrik, Vol. 09, No.02, Agustus 2018

Berbasis Web Mobile yang telah diuraikan

68

Andri Nedianto, Elmayati dan Lukman Hakim

sebelumnya,

maka

kesimpulan

yang

dapat

diambil oleh peneliti yaitu:
1.

Aplikasi Administrasi dan Pembelajaran
berbasis web mobile ini melalui beberapa
tabel yaitu tabel admin, tabel guru, tabel
siswa,

tabel

kelas,

tabel

pembayaran

pendaftaran,, tabel pembayaran bulanan,
tabel jadwal, dan tabel materi yang dapat di
akses oleh admin,guru dan siswa/user.
Selanjutnya untuk pengolahan data seperti
tambah data, hapus data, edit data dan
mencetak laporan

hanya dapat dilakukan

oleh admin.
2.

Pada halaman admin terdapat form seperti
form data mata admin, form data guru
pengajar, form data siswa, form data kelas
form data pembayaran pendaftaran, form
data pembayaran bulanan dan form data
jadwal.

3.

'LKDUDSNDQ GDSDW EHUJXQD EDJL :DKLG¶V
College Lubuklinggau dimasa yang akan
datang agar dapat dikembangkan lebih lanjut,
karena dalam sistem ini masih banyak
kekurangan-kekurangan

yang

belum

lengkap.
4.

Agar sistem ini berjalan dengan baik, maka
stafnya agar dilatih terlebih dahulu untuk
memakai sistem yang sudah peneliti buat.
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