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ABSTRACT

The system of academic data in SD Negeri 4 Sragen is still manual and uses
MS. Office Excel. There is a need to computerize system to improve the effectiveness
in managing academic data, including students score. This research aims to overcome
the problem, by designing and developing Java desktop based information systems.
This system is designed to help teachers to input academic data, manage students
score report and show the students achievement graphic easily. This research uses
Netbeans 7.0 and the basis of the data management is MySQL. It designed through
the method of SDLC (System Development Life Cycle) and Use Case. The result of
this research is a java desktop based application program, which can help teacher to
manage students data, tachers data, and support data for managing score report. The
achievement graphic is used to identify the students score achievement level in one
semester. After the purpose of test to the system is achieved, then a test to the system
by direct tests and questionnaire. The results of the questionnaire for the entire system
80% said "good" but to look 70% said "good enough", so it needs to repair the system
design.
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ABSTRAK

Seluruh data kesiswaan SD Negeri 4 Sragen masih manual dan menggunakan
MS. Office Excel, perlu adanya sistem komputerisasi untuk meningkatkan kinerja
guru dalam mengelola data kesiswaan dan pengolahan nilai. Solusi yang dipilih ialah
merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis java desktop. Sistem ini
dirancang untuk memudahkan guru dalam memasukkan data kesiswaan, mengolah
nilai raport dan grafik prestasi. Tool yang digunakan adalah Netbeans 7.0 dan
MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Sistem dirancang menggunakan
metode pengembangan sistem SDLC (Sistem Development Life Cycle) dan
perancangan Use Case. Hasil perancangan dan pengembangan sistem adalah program



aplikasi berbasis java desktop, yang membantu guru dalam pengolahan data siswa,
data guru, serta data-data pendukung dalam pengolahan nilai raport. Grafik prestasi
digunakan untuk mengetahui perkembangan nilai siswa dalam satu semester. Setelah
tujuan perancangan sistem tercapai, maka dilakukan pengujian terhadap sistem yaitu
dengan uji coba langsung dan kuisioner. Hasil kuisioner untuk keseluruhan sistem
80% menyatakan “baik” tetapi untuk tampilan 70% menyatakan “cukup baik”,
sehingga perlu perbaikan pada desain sistem.

Kata kunci : Sistem Informasi, Java Desktop, MySQL, SDLC, Use Case

PENDAHULUAN

Salah satu tool yang banyak

digunakn untuk membuat aplikasi adalah

Microsoft Visual Basic.Net, merupakan

bahasa pemrograman yang mutahir untuk

membuat program yang sederhana tetapi

banyak cakupan yang dapat dikerjakan,

Ardiansyah (2011).

Sistem informasi data siswa

merupakan sistem yang dapat mengatasi

masalah pengolahan data siswa secara

manual yang terkadang memakan waktu

lama, mengurangi kesalahan, cepat dan

akurat, Rendrawati (2010).

Dalam merancang dan

membangun sistem dapat

menggunakan tahapan-tahapan SDLC.

Sistem informasi dapat direalisasikan

dengan program aplikasi berbasis Java

desktop untuk menangani pengolahan

data yang ada, sehingga menghasilkan

informasi yang baik. Pemilihan

program aplikasi ini karena bersifat

open source dan dapat dijalankan

dibanyak sistem operasi (milti

platform) dan sesuai dengan

kebutuhan, Yulianto (2011).

Penelitian yang mengambil

studi kasus di sekolah, untuk analisis

dan perancangan sistem informasi

pengolahan data memang sudah

banyak. Berdasarkan dari penelitian-

penelitian yang sudah ada sebelumnya

saya mencoba menambahkan

pengukuran tingkat preatasi siswa

berdasarkan akumulasi nilai dalam

satu semester, yang akan disajikan

dalam bentuk grafik. Sehingga guru

lebih mudah untuk melakukan

pengawasan terhadap setiap siswa.



METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan-tahapan pada alur

penelitian dapat digambarkan dalam

flowchart dibawah ini :

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

(Flowchart)

Diagram alir diatas digunakan sebagai

alat bantu dalam penelitian dan

perancangan sistem, dimana sebelum

perancangan sistem harus menganalisa

kebutuhan dan pengumpulan data.

Pengujian sistem dilakukan untuk

mendeteksi error, jika sistem sudah

berhasil barulah dilaksanakannya

implementasi sistem dan pembuatan

laporan.

Metode penelitian yang

digunakan adalah SDLC (System

Development Life Cycle) merupakan

metode perancangan sistem yang

dilakukan dengan beberapa tahap yaitu

perancangan design aplikasi yang

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan

pembuatan sistem (Planning),

menganalisa permasalahan atau

kebutuhan akan sistem (Analysis),

setelah merancang dan menganalisa

barulah perancangan sistem dilakukan

(Design), kemudian penerapan sistem

yang sudah dibuat (Implementation),

tahap terakhir adalah dilakukannya

pengelolaan dan pemeliharaan sistem

agar tetap berjalan dengan baik

(Maintenance).
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Gambar 2. Use Case untuk Admin dan Guru

Perancangan Use Case

digunakan untuk memodelkan dan

menyatakan unit fungsi / layanan yang

disediakan oleh sistem ke pemakai.

Diagram use case menggambarkan

interaksi atau dialog antara sistem dan

aktor, termasuk pertukaran pesan dan

tindakan yang dilakukan oleh sistem.

Sistem komputerisasi kesiswaan dan

prestasi siswa ini melibatkan dua

Aktor yaitu pegawai TU sebagai

Admin dan Wali Kelas sebagai Guru.



HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Sistem komputerisasi untuk SD

Negeri 4 Sragen sudah selesai

dirancang, walaupun masih sangat

sederhana.

Gambar 3 Tampilan Form Menu

Utama

Sistem komputerisasi

kesiswaan dan prestasi siswa ini bisa

membantu guru dalam melakukan

pengolahan data kesiswaan yang

berkaitan dengan identitas guru dan

siswa, serta pengolahan nilai,

mencetak laporan, raport dan grafik

prestasi untuk memantau

perkembangan siswa dari hasil belajar

selama satu semester.

Gambar 4 Tampilan Menu

Pengolahan Nilai

Gambar 5 Tampilan Grafik Prestasi

Siswa

Kendala yang didapat yaitu

sistem belum bisa diimplementasikan

dengan baik, karena keterbatasan

pengetahuan guru akan komputer.

Sehingga sistem yang seharusnya

mempermudah, jadi mempersulit kerja

guru.



Pengujian terhadap sistem

dilakukan secara internal dan

eksternal. Pengujian internal yaitu

memastikan semua event pada button

simpan, batal, ubah, hapus dan cetak

dapat berjalan dengan baik. File juga

sudah tersimpan dalam database

MySQL, serta iReport berhasil

menampilkan laporan yang diinginkan.

Setelah keseluruhan sistem dapat

berjalan dengan baik barulah

melangkah kepengujian eksternak

yaitu dengan praktek langsung dan

kuisioner kepada guru-guru SD Negeri

4 Sragen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan

perancangan sistem yang telah

dilakukan, dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Perancangan sistem dilakukan agar

banyaknya data kesiswaan dapat

dikelola dengan baik, sehingga

memberikan kemudahan dalam

pencarian dan pembuatan laporan.

2. Pengolahan nilai raport dapat

dilakukan guru dengan cepat,

penambahan grafik juga bisa

membantu guru dalam melakukan

pengawasan terhadap

perkembangan prestasi siswa.

3. Keterbatasan pengetahuan guru

akan komputer, membuat sistem

belum bisa difungsikan dengan

maksimal.

4. Hasil kuisioner untuk keseluruhan

sistem 80% menyatakan “baik”

tetapi untuk tampilan 70%

menyatakan “cukup baik”,

sehingga perlu perbaikan pada

desain sistem.

Saran

Berdasarkan pengujian sistem,

masih memiliki banyak kekurangan

dan perlu dilakukan pengembangan

untuk kelengkapan sistem yaitu seperti

berikut:

1. Menambahkan penghitungan nilai

rata-rata kelas dan akumulasi nilai

akhir seluruh mata pelajaran, untuk

melengkapi cetak raport agar



sesuai dengan raport yang

sebenarnya.

2. Pemberian peringkat berdasarkan

jumlah nilai setiap siswa pada satu

kelas.

3. Pembuatan jadwal pelajaran dan

kurikulum, sebagai pedoman guru

dalam mengajar.
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