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Abstract: Laporan tugas akhir dengan judul “Sistem Informasi Administrasi Akademik pada 

SMPN 2 Patebon”. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk memberikan informasi yang up to date dan 
on line kepada siswa, guru dan orang tua siswa pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, melalui 
aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman visual basic 6.0 dan Mysql. 

Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah untuk memperbaiki sistem pengolahan data yang ada pada 
SMPN 2 Patebon dengan mengusulkan dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi. Metode 
penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi 
pengamatan dan wawancara. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang 
relevan dengan masalah tersebut. Data-data yang didapat kemudian dianalisis, yang meliputi analisis 
masalah, analisis kebutuhan hardware, software, brain ware serta analisis biaya. Perancangan sistem 
meliputi desain arus data, kamus data, ERD, normalisasi, relasi tabel, desain struktur database dan desain 
input output. 

Diharapkan dengan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang yaitu dengan Sistem 
Informasi Administrasi Akademik dapat meningkatkan kreatifitas dan pelayanan terhadap siswa, guru dan 
orang tua murid. 

 

Kata kunci : 1). Sistem Informasi, 2). Administrasi Akademik, 3). SMPN 2 Patebon, 4). VB.6.0, 5). My 
SQL. 
 
  

1.  LatarBelakang 
Dalam menghadapi persaingan dunia 

pendidikan yang semakin ketat seperti 

sekarang ini, lembaga pendidikan tidak akan 

mudah untuk mencapai suatu kemajuan dan 

perkembangan organisasi seperti yang di 

inginkan. Permasalahan yang dihadapi oleh 

masing-masing organisasi sangatlah berbeda, 

ditambah lagi dengan keadaan perekonomian 

yang tidak menentu membuat beban 

organisasi bertambah besar. Suatu organisasi 

tidak lepas dari informasi sebagai hasil 

pengolahan data yang dilakukannya. Sistem 

informasi akan sangat mendukung pihak 

manajemen bila dilakukan dengan tepat. 

Di dalam proses penyusunan Laporan 

pada suatu organisasi di butuhkan ketepatan 

dalam menghitung, kecepatan untuk 

mengetahui kondisi usaha suatu organisasi. 

Hal tersebut mempunyai arti penting bagi 

organisasi dalam mempertahankan siklus 

hidupnya. 



 SMP 2 Patebon dalam menangani data 

atau mengolah data misalnya : sebagai admin 

adalah tata usaha : pendataan  siswa, 

pendataan guru, pendataan nilai, pendataan 

kelas, pendataan mata pelajaran, pembayaran 

SPP, sebagai user adalah guru dan siswa : 

jadwal pelajaran, kartu siswa, hasil studi 

siswa ataupun laporan lainnya yang 

memerlukan waktu yang lebih cepat, teliti 

dan rapi dari suatu cara yang telah dilakukan 

saat ini masih dikerjakan dengan cara 

manual. Adapun kendala yang dihadapi saat 

menggunakan proses manual yaitu di dalam 

menghitung biaya administrasi banyak terjadi 

kesalahan dari pengeluaran ataupun 

pemasukan, dalam pencarian daftar laporan 

dilakukan dalam daftar laporan satu persatu, 

sering terjadi kerangkapan data yang dicatat, 

data mudah hilang dan rusak dan ketika 

terjadi perubahan nilai masih berbelit-belit 

prosedurnya. Atas dasar pertimbangan 

tersebut mendorong penulis untuk membuat 

suatu Sistem Informasi Administrasi 

Akademik. Dengan adanya sistem ini 

diharapkan kendala-kendala tersebut dapat 

teratasi yaitu pendataan  siswa, pendataan 

guru,pendataan nilai,pendataan 

kelas,pendataan mata pelajaran, pembayaran 

SPP, jadwal pelajaran, kartu siswa,hasil studi 

siswa ataupun laporan lainnya dapat di 

laporkan secara cepat dan tepat waktu. 

Sehingga siswa atau siapapun yang 

memerlukan informasi tersebut dapat dengan 

mudah memperolehnya. Oleh karena itu 

penulis mengambil judul “Sistem Informasi 

Administrasi Akademik Pada SMPN 2 

Patebon”.   

2.  PengertianSistem 

Jogiyanto. HM (2005) menyebutkan 

bahawa suatu sistem adalah suatu jaringan 

kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama 

untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

Dari  pengertian tersebut, secara umum 

sistem dapat dikatakan sebagai sebuah urutan 

operasi yang saling berhubungan, melibatkan 

beberapa elemen untuk mencapai satu tujuan. 

 

3.  MetodologiPenelitian 
Metode adalah suatu cara yang 

disarankan untuk melakukan suatu hal. 

Pendekatan sistem merupakan metodologi 

dasar untuk memecahkan masalah. 

Metodologi pengembangan sistem informasi 

berarti suatu metode yang digunakan untuk 

melakukan pengembangan sistem informasi 

berbasis komputer. Metode yang akan 

digunakan adalah dengan siklus hidup 

pengembangan sistem disebut siklus hidup 

sistem (waterfall approach) saja. Metode 

waterfall approach menggunakan pendekatan 

sistem yang disebut pendekatan air terjun 

(waterfall approach), yang menggunakan 



beberapa tahapan dalam pengembangan 

sistem. 

. 

Perencanaan Sistem

Analisis Sistem

Desain Sistem

Penerapan Sistem

Perawatan Sistem

 

 

4.  HasilPenelitiandanPembahasan 

4.1  Identifikasi Data danInformasi 
 Identifikasi Data 

1.  Data Nilai 

2.  Data Guru  

3.  Data Siswa 

4.  Data Kelas 

5.  Data Mapel 

6.  Kartu SPP 

7.  Daftar Nilai 

 

Identifikasi Informasi 

1. Jadwal mengajar 

2. Kartu siswa 

3. Raport 

4. Jadwal pelajaran 

5. Laporan data siswa 

6. Laporan data guru 

7. Laporan data nilai permapel  

8. Laporan data pembayaran SPP 

9. Daftar Pembayaran SPP 

4.2 Identifikasi Sumber Data dan Tujuan 

Informasi 

Data yang diproses berasal dari : 

1. Guru 

2. Wali Kelas 

3. Siswa 

4. Tata Usaha 

Sedangkan Informasi yang dihasilkan 

ditujukan untuk : 

1. Guru 

2. Wali Kelas 

3. Siswa 

4. Tata Usaha 

5. Waka Sek Kesiswaan 

6. Kepala Sekolah 

 

4.3  Context Diagram 



4.4  Dekomposisi 

 
 

4.5.  ERD (Entity Relationship Diagram) 
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4.6  RelasiTabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
*:  Kunci Utama 
**:  Kunci Tamu 

Guru 

Mapel 

Jadwal 

Kelas  

Siswa  

Nilai  

SPP 

Kd_Mapel * 
Nm_mapel 

Kd_guru      ** 
Kd_mapel    ** 
Kd_kls         ** 
Hari 
Jam 
Thn_ajrn 
 

Kd_kls         ** 
Kd_mapel    ** 
 
Kd_guru       ** 
 
Nis       ** 
Uh_1 
Uh_2 
Uh_3 
Uh_4 
Tgs_1 
Tgs_2 
Tgs_3 
Tgs_4 
Nil_mid 
Nil_akhir 
Nil_uu 

No_trans * 
Tgl_bayar 
 
Nis          ** 
Kelas  
Bulan 
Thn_ajrn 
Jml_bayar 
 
 

Kd_kls     * 

Kd_guru  ** 

Nm_kls 

Thn_ajrn 

Nis       * 
Kd_kls       ** 
Nama 
Alamat 
Kota 
Jenkel 
Agama 
T_lhr 
Tgl_lhr 
No_telp 
Nm_orgtua 
Alm_orgtua 
Kota_orgtua 
Pekerjaan_orgtua 
Asal_sekolah 
No_sttb 
 
 

 
Kd_guru  * 
Nm_guru 
Gelar  
Alamat 
Kota 
Telp 
Tgl_lhr 
Jns_kel 
Pendidikan 



4.7. Implementasi Sistem Informasi 

Administrasi Akademik Pada SMPN 2 

Patebon 

 

A. Login 

 
 

B. Halaman Menu Utama 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. HalamanPendataanSiswa 

 
 

D. Halaman Pendataan Guru 

 
 

E. Halaman Pendataan Mata Pelajaran 

 
 



F. Halaman Pendataan Kelas 

 
 

G. Halaman Jadwal Mata Pelajaran 

 
 

H. Halaman Input Nilai  

 

I. Halaman Transaksi Pembayaran SPP 

 
 

5.  Kesimpulandan Saran 

5.1  Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan Laporan Tugas 

Akhir mengenai Sistem Informasi 

Administrasi Akademik Pada SMPN 2 

Patebon Kendal  maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Sistem Informasi Administrasi 

Akademik Pada SMPN 2 Patebon Kendal 

berfungsi akan lebih menguntungkan dari 

pada cara manual karena kecepatan, 

ketepatan dan kepraktisan pengolahan 

data dapat dikendalikan dengan sistem 

perhitungan yang telah ditentukan 

2. Dengan Metode 

Penggembangan system Waterfall 

Approach dapat membuat aplikasi 

administrasi akademik karenamemberikan 

batasan atau lingkup sistem sehingga bisa 

menentukan perkiraan sumber daya, bisa 

mengenali berbagai area permasalahan, 

dapat melakukan penyusunan urutan tugas 



pekerjaan pengembangan, dan 

memberikan dasar pengendalian. 

3. Hasil dari Sistem Informasi 

Administrasi Akademik Pada SMPN 2 

Patebon Kendal berupa Laporan yang 

berisi data administrasi akademik yang 

dibuat dengan menggunakan Crystal 

Report dan Microsoft Excel.Dengan 

mengunakan crystal report dapat 

mempermudah dalam menerima hasil 

laporan. 

4. Aplikasi yang dikembangkan 

diharapkan akan menghasilkan 

keseragaman informasi, sehingga akan 

memudahkan para pengguna informasi 

untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan. 

5. Implementasi system secara 

parallel,Di dalam system yang manual 

akan berjalan beriringan dengan system 

komputerisasi secara waktu yang telah di 

tentukan 

5.2  Saran 
 Adapun saran-saran yang ingin 

disampaikan di bagian akhir laporan tugas 

akhir ini adalah : 

1. Dengan diterapkannya Sistem 

Informasi Administrasi Akademik Pada 

SMPN 2 Patebon Kendal, maka 

diperlukan pelatihan (Training) yang 

berhubungan dengan ilmu komputer guna 

mendukung operasional komputerisasi 

sistem retribusi. 

2. Untuk menunjang 

keefektifitasan operasional sistem yang 

baik dan lancar maka diperlukan suatu 

peralatan yang mendukung (PC) yang 

baik dan menunjang, dalam arti harus bisa 

menjalankan sistem operasi dari software 

retribusi yang telah dirancang. 

3. Dengan mempertimbangkan 

dari pengalaman-pengalaman yang sudah 

ada tentang penggunaan komputerisasi 

sistem akan sangat menunjang operasional 

perusahaan. 

4. Untuk perawatan dan 

pemeliharaan sistem dapat dilakukan 

dengan cara : 

a. Backup Data 

  Kegiatan backup data bisa 

dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu, misalnya setiap 3 bulan 

sekali. Data-data master, maupun 

transaksi bisa di-backup di media 

CD ataupun media penyimpanan 

lainnya. Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan terburuk yang 

mungkin terjadi, misalnya server 

terkena virus, atau media 

penyimpanan mengalami 

kerusakan secara fisik. 

b. Update Antivirus 

 Kemungkinan suatu sistem 

komputer terkena serangan dari 

virus sangat besar. Perkembangan 



virus sendiri saat ini sudah sangat 

luar biasa. Tiap hari selalu saja 

ditemukan jenis virus baru. Untuk 

mengantisipasi serangan dari virus, 

bisa digunakan antivirus yang 

selalu ter-up-to-date, sehingga 

resiko-resiko akibat serangan dari 

virus dapat diminimalisir. 

c. Defragment Storage (Hardisk) 

 Kegiatan defragment hardisk 

dilakukan sebagai usaha untuk 

membenahi kembali media 

penyimpanan yang data-datanya 

sering digunakan untuk proses 

transaksi atau pembuatan laporan, 

misalnya misalnya pemanggilan 

data blok, pedagang, jenis tempat 

dan pembayaran retribusi untuk 

memproses transaksi. Dengan men-

defrag media penyimpanan secara 

rutin, pemanggilan data dapat 

dilakukan secara cepat.   

5. Penerapan Sistem Informasi 

Administrasi Akademik Pada SMPN 2 

Patebon Kendal harus dilaksankan secara 

konsisten, artinya harus dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur yang telah 

diterapkan sehingga dicapai hasil yang 

diinginkan. 
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