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Abstract 
 

Education is one of the most important institutions in the use of technology-based 

computerized. Information processing and provision of data and report student learning 

outcomes of students are part of a student's academic information system. The process of 

data reporting student and school assessment results at SMK Negeri 1 Tengaran been 

running less effective and efficient. Implementation of student academic information 

systems are built based desktop. The system is built using a Client-Server architecture. 

The resulting application is easy to use and useful in data processing teachers, students, 

and reporting of the value of learning outcomes of students. 
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Abstrak 
 

Pendidikan merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam 

penggunaan teknologi berbasis komputerisasi. Pengolahan dan penyediaan informasi data 

kesiswaan dan laporan hasil belajar peserta didik merupakan bagian dari sistem informasi 

akademik siswa. Proses pelaporan data kesiswaan dan  hasil penilaian pada sekolah SMK 

Negeri 1 Tengaran selama ini berjalan kurang efektif dan efisien. Penerapan sistem 

informasi akademik siswa yang dibangun berbasis desktop. Sistem ini dibangun dengan 

menggunakan arsitektur Client-Server. Aplikasi yang dihasilkan mudah digunakan dan 

berguna dalam pengolahan data guru, siswa, dan pelaporan nilai hasil belajar peserta 

didik. 
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1. Pendahuluan 

 
Tersedianya sistem informasi akademik yang baik akan menunjang 

kegiatan pendidikan yang terjadi pada suatu institusi atau sekolah. Hal tersebut 

meliputi proses komunikasi yang mengandung transformasi pengetahuan, nilai 

dan keterampilan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Sarana atau media 

informasi yang berada di suatu sekolah yaitu sistem kesiswaan berfungsi sebagai 

sarana yang digunakan untuk menyampaikan data informasi siswa kepada guru. 

Sistem kesiswaan yang baik dan sistematik akan berpengaruh besar dalam 

menunjang kelancaran kegiatan belajar dan mengajar di SMK Negeri 1 Tengaran. 

Berlatar belakang dari hasil pra wawancara dengan kepala sekolah dan 

sebagian guru dan siswa SMK Negeri 1 Tengaran yang merupakan sekolah yang 

baru dan dalam tahap pengembangan, untuk pengolahan data akademik siswa 

masih menggunakan metode manual. Semua data (data guru, data siswa, data 

konseling, data prestasi dan lain-lain) masih menggunakan kertas (paper based) 

dan hanya disimpan di almari ruang Tata Usaha SMK Negeri 1 Tengaran dan 

belum ada storage khusus untuk database, dalam segi keamanan serta keutuhan 

data-data sekolah SMK Negeri 1 Tengaran menjadi kurang aman dan 

dimungkinkan tidak dapat digunakan lagi oleh pihak sekolah SMK Negeri 1 

Tengaran, sehingga kegiatan belajar mengajar atau pelayanan informasi menjadi 

terganggu dan terhambat karena ketika dibutuhkan data-data yang diminta sering 

tidak ditemukan, yang mana hal demikian dinilai sangat kurang efektif dan 

efisien. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di SMK Negeri 1 Tengaran, dilakukan 

penelitian yang membahas tentang perancangan dan implementasi sistem 

informasi akademik siswa berbasis client-server. Penelitian yang dilakukan akan 

menghasilkan aplikasi sistem informasi akademik siswa, dan diharapkan dapat 

memberikan kemudahan bagi setiap pengguna baik itu guru, siswa serta pegawai 

SMK Negeri 1 Tengaran, dalam mengakses informasi dan pengelolaan data, serta 

membuat pelayanan data-data sekolah SMK Negeri 1 Tengaran lebih efektif dan 

efisien. Sistem yang akan dibangun berupa aplikasi berbasis desktop berbasis 

client-server karena dengan aplikasi desktop yang hanya mencakup jaringan yang 

ada di sekolah SMK Negeri 1 Tengaran keamanan data lebih terjamin, dan juga 

SMK Negeri 1 Tengaran belum memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi 

untuk membuat sistem informasi online. Sedangkan client-server digunakan agar 

pengelolaan data lebih mudah, resource yang digunakan pada komputer lebih 

sedikit dan keamanan data lebih terjamin. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi 

Akademik pada SMA Negeri 1 Tajurhalang berbasis web, membahas mengenai 

perancangan aplikasi sistem informasi akademik berbasis web yang menggunakan 

bahasa pemrograman PHP, MySQL sebagai database-nya. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan solusi pada SMA Negeri 1 Tajurhalang yang masih 
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menggunakan metode manual untuk penyimpanan data-data sekolah (paper 

based) [1].  

Pada penelitian yang berjudul Sistem informasi akademik berbasis client-

server pada Madrasah Tsanawiyah an-Nizhamiyyah Cileungsi, membahas 

mengenai perancangan aplikasi akademik dikembangkan berbasis client-server 

dengan SQL Server 2000 sebagai database server-nya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan aplikasi pengolahan data akademik siswa bersifat 

komputerisasi. Upaya dalam pengolahan data dan informasi akan berhasil dengan 

perubahan yang lebih baik pada sistem yang ada (Microsot Excel). Adanya sistem 

ini otomatis akan membantu staf akademik dalam melakukan pendataan 

akademik, serta memudahkan siswa dalam mencari informasi yang dibutuhkan 

[2]. 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang 

sistem informasi akademik dan penggunaan client-server, maka dilakukan 

penelitian yang membahas tentang perancangan dan implementasi sistem 

informasi akademik siswa berbasis client-server, dengan mengambil studi kasus 

di SMK Negeri 1 Tengaran. Penelitian yang dilakukan menghasilkan aplikasi 

desktop, yang diharapkan dapat membantu pihak SMK Negeri 1 Tengaran dalam 

mengelola sistem informasi akademik, berupa data nilai siswa, data guru, data 

siswa, dan data kelas. 

Penelitian yang dilakukan membahas tentang sistem informasi akademik 

siswa. Program yang digunakan untuk membuat aplikasi sistem informasi 

akademik siswa ini adalah Microsoft Visual Studio 2008 yang berbahasa Visual 

Basic 6.0, dikarenakan dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 

6.0 mempunyai keuntungan kurva pembelajaran dan pengembangan yang lebih 

singkat dibandingkan bahasa pemograman yang lain seperti C/C++, Delphi atau 

bahkan PowerBuilder sekalipun.  

 Sistem informasi akademik adalah sistem yang dibangun dalam satu 

kesatuan yang saling terintegrasi yang mempunyai keterkaitan antara yang satu 

dengan yang lain. Dalam hal ini semua yang berhubungan dengan akademik 

merupakan hubungan yang bersifat kegiatan akademik itu sendiri, baik itu guru, 

siswa, kepala sekolah dan segenap pegawai sekolah [3]. 

Sistem informasi akademik yang dibangun berbasis client-server. Client-

server yaitu suatu bentuk arsitektur dimana client adalah perangkat yang 

menerima (komputer atau workstation) dan server adalah perangkat yang 

menyediakan (LAN Server atau Mainframe). Client akan menampilkan antarmuka 

pemakai dan menjalankan aplikasi. Server bertindak sebagai pengelola aplikasi, 

data dan keamanannya. Adapun jenis layanan client server yaitu: a). File server 

yaitu, memberikan layanan fungsi pengelolaan file; b). Print server yaitu 

memberikan layanan fungsi pencetakan; c). Database server yaitu, proses-proses 

fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini dan stasiun lain dapat 

minta pelayanan; dan c). Document Information Processing (DIP) yaitu, 

memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data 

[4]. 

Arsitektur client/server merupakan sebuah langkah maju karena 

menggunakan beban pemrosesan dari komputer sentral ke komputer client. Ini 
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berarti semakin banyak user bertambah pada aplikasi client/server, maka kinerja 

server tidak akan menurun dengan cepat. Sistem client/server merupakan sistem 

yang cukup baik untuk digunakan, sistem ini dapat menghasilkan aplikasi 

database yang tangguh, serta dapat mengurangi kepadatan lalu-lintas jaringan. Di 

dalam arsitektur client/server, pemrosesan pada sebuah aplikasi terjadi pada client 

dan server. Client/server merupakan tipikal sebuah aplikasi two-tier dengan 

banyak client dan sebuah server tunggal, di mana aplikasi ditempatkan pada 

komputer client dan mesin database dijalankan pada server jarak jauh. Proses 

yang terjadi adalah, aplikasi client mengeluarkan permintaan (request), kemudian 

server mengirimkan kembali data (responds) kepada client, seperti yang terlihat 

pada Gambar 1 [5]. 

 
Gambar 1 Two-tier Client/ Server Architecture [5] 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 

Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam empat tahapan, yaitu: (1) Analisis kebutuhan dan pengumpulan 

data, (2) Perancangan sistem, (3) Implementasi sistem yaitu Pembuatan aplikasi/ 

program, (4) Pengujian sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2 Tahapan Penelitian [6] 

 

Tahapan penelitian pada Gambar 2, dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tahap pertama: analisis kebutuhan dan pengumpulan data, yaitu melakukan 

analisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dari pihak SMK Negeri 1 Tengaran 

Perancangan Sistem meliputi Perancangan Proses (UML), 

Perancangan Arsitektur , Perancangan Database, 

Perancangan Antarmuka 

Implementasi Sistem yaitu Pembuatan Aplikasi/Program  

Pengujian Sistem 

Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data 
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misalnya tentang data pribadi siswa, keaktifan siswa, daftar guru, kelas, nilai 

raport siswa, dan pengumpulan data dari analisis kebutuhan yang sudah dilakukan 

untuk membangun aplikasi dekstop misalnya pengumpulan gambar tentang SMK 

Negeri 1 Tengaran seperti logo SMK, foto kepala sekolah dan guru SMK Negeri 1 

Tengaran, dan juga gedung sekolah SMK Negeri 1 Tengaran. Tahap kedua: 

perancangan sistem yang meliputi perancangan proses menggunakan diagram 

Unified Modelling Language (UML), perancangan arsitektur client-server dari 

sistem yang dibangun, perancangan  database yaitu merancang tabel-tabel 

database yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang dibutuhkan dalam 

aplikasi dekstop, perancangan antarmuka, yaitu merancang antarmuka yang 

berfungsi sebagai penghubung interaksi antara user dengan sistem, berupa 

tampilan antarmuka aplikasi dekstop yang dibuat yaitu aplikasi untuk admin atau 

client; Tahap ketiga: Implementasi sistem yaitu membangun aplikasi/ program 

sesuai kebutuhan sistem berdasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan; 

dan Tahap keempat:  Pengujian terhadap sistem yang telah dibangun untuk 

mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan yang 

diharapkan dan perancangan yang dilakukan. 

 Perancangan arsitektur client-server dalam sistem yang dibangun 

dijelaskan sebagai berikut. Pada Gambar 3 dapat terlihat bahwa perancangan 

arsitektur client-server pada aplikasi Sistem Akademik Siswa di SMK Negeri 1 

Tengaran ini menggunakan tiga layer, dimana tiga layer tersebut ialah client layer 

digunakan sebagai kebutuhan interface  bagi user. Pada layer middle layer 

terdapat bussines logic yang merupakan application server ,dan untuk server layer 

terdapat data-data Sistem Informasi Akademik Siswa di SMK Negeri 1 Tengaran, 

dimana juga berfungsi sebagai media penyimpanan untuk data-data tersebut pada 

database server.  

 
Gambar 3 Arsitektur Client-Server Sistem Informasi Akademik Siswa 

Proses yang terjadi dalam sistem yang dibangun, dijelaskan sebagai 

berikut. Terdapat tiga pengguna sistem pada aplikasi sistem informasi akademik 

siswa untuk SMK Negeri 1 Tengaran. Pertama adalah user, user ada dua yaitu 

Guru dan Siswa sebagai client. Client dapat melakukan aktivitas sebagai berikut: 

1) Guru dapat melakukan input, edit, delete, lihat proses penilaian siswa, lembar 

evaluasi siswa, prestasi siswa, konseling siswa pada aplikasi sistem informasi 

akademik siswa berbasis client-server pada SMK Negeri 1 Tengaran; 2) Siswa 

yang sudah login dapat melihat proses prestasi siswa dan konseling siswa, Siswa 

juga dapat mencetak raport dan lembar evaluasi; Kedua adalah admin yang dapat 
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melakukan aktivitas sebagai berikut: 1) Admin dapat melakukan aktivitas melihat, 

mengelola menu master yaitu guru, siswa, user, semester, kelas, mata pelajaran; 

2) Admin dapat melakukan aktivitas melihat dan mengelola menu daftar yaitu 

kelas, mata pelajaran, wali kelas; 3) Admin dapat melakukan aktivitas melihat dan 

mengelola menu proses yaitu revisi kelas, penilaian siswa, lembar evaluasi, 

prestasi siswa, konseling siswa; 4) Admin dapat melakukan aktivitas melihat dan 

mengelola menu cetak report yaitu cetak raport, cetak lembar evaluasi, cetak 

absen kelas, cetak daftar wali kelas, cetak absen guru; dan 5) Admin dapat 

melakukan aktivitas mengubah kata sandi.  

Prosedur dan proses kerja dari sistem aplikasi sistem informasi akademik 

siswa berbasis client-server dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) User melakukan 

instalasi aplikasi desktop sistem infomasi akademik siswa berbasis client-server 

masing-masing; 2) User yang akan mengelola data melakukan pendaftaran 

terlebih dahulu, apabila belum pernah mendaftar atau tidak melakukan 

pendaftaran tidak bisa mengelola data; 3) Apabila user sudah berhasil mendaftar 

maka user dapat melakukan login dengan nama dan kata sandi yang sudah 

didaftarkan; 4) user yang sudah melakukan login atau belum melakukan  login 

dapat melihat halaman menu utama yang memiliki menu data kesiswaan dan guru; 

5) user yang sudah melakukan login dapat melakukan pengelolaan data dengan 

cara memilih menu, maka sistem akan menampilkan list untuk jenis master proses 

data, isi dari list tersebut yaitu: pengelolaan menu master, daftar, proses, dan 

report; 6) Setelah user memilih data, user dapat melakukan pengelolaan dengan 

cara memilih menu pada aplikasi. Apabila user sudah login maka user tidak perlu 

mengisi daftar diri saat akan melakukan pengelolaan data pada menu sistem, tetapi 

apabila user belum login maka user tersebut harus mendaftarkan diri pada admin 

saat akan menggunakan aplikasi; dan 7) Apabila user sudah selesai menggunakan 

aplikasi user dapat melakukan logout. 

Perancangan proses pada penelitian ini dilakukan menggunakan UML 

(Unified Modeling Language) dengan beberapa proses, dijelaskan sebagai berikut. 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah 

sistem, yang menjelaskan keseluruhan kerja sistem secara garis besar dengan 

merepresentasikan interaksi antara aktor dengan sistem yang dibuat, serta 

memberikan gambaran fungsi-fungsi yang diberikan sistem kepada user. 

 
Gambar 4 Use Case Diagram untuk User dan Admin 
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Gambar 4 menunjukkan use case diagram masing-masing aktor, yaitu: 

aktor user dibagi tiga yaitu user pertama, untuk user admin,  jika user sudah login 

maka user dapat mengelola seluruh menu aplikasi. Kedua, untuk user guru 

memiliki fungsi mengelola data pada bagian menu proses dan report, user ini 

tidak bisa mengelola menu master dan daftar. Aktor admin dapat mengelola 

seluruh menu pada aplikasi sistem informasi akademik siswa berbasis client-

server dan mengganti kata sandi. 

Class diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa kelas yang ada dalam sistem/perangkat lunak yang sedang 

dikembangkan. Class diagram memberikan gambaran mengenai sistem dan relasi 

yang ada di dalamnya (user interface, attribute, controller). 

 
 

 

Gambar 5 Class Diagram Sistem 

 

Gambar 5 merupakan Class Diagram dari tabel database sistem report 

penilaian siswa. Terdapat empat belas tabel antara lain Tbl_DaftarMapel, 

Tbl_Mapel, Tbl_DaftarKelas, Tbl_Kelas, Tbl_WaliKelas, Tbl_Guru, Tbl_User, 

Tbl_Siswa, Tbl_Semester, Tbl_Nilai, Tbl_LembarPenilaian, Tbl_DeskripsiNilai, 

Tbl_Penghargaan, dan Tbl_Konseling. Tabel-tabel tersebut memiliki keterkaitan 

atau relasi antara satu dengan yang lain yang dikoneksikan melalui 

AdoConnection .  
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Gambar 6 Component Diagram Sistem 

 

Gambar 6 menunjukkan Component Diagram Sistem, dimana dapat dilihat 

hubungan antara perangkat komputer dan database yang bergantung pada client-

server sebagai jembatan komunikasi. Aplikasi dekstop mengirim request melalui 

client-server lalu client-server yang sudah memiliki data dari database melakukan 

respond sesuai dengan request yang dikirim oleh aplikasi dekstop. 

 
Gambar 7 Deployment Diagram Sistem 

 

Gambar 7 menjelaskan ada dua perangkat yang digunakan saat 

menjalankan program, yaitu sebuah komputer sebagai server dimana di dalamnya 

terdapat client-server serta perangkat dekstop (komputer) yang digunakan oleh 

client (user). Client-server menjembatani aplikasi dekstop untuk mengambil data 

dari database. Interface merupakan GUI yang mana adalah Tier satu pada aplikasi 

sistem akademik siswa ini dan  di dalamnya terdapat form-form antara lain adalah 

FrmMain.vb, FrmLogin.vb, FrmUser.vb, FrmGuru.vb, FrmSiswa.vb, 

FrmKelas.vb, FrmCopyDaftarKelas.vb, FrmDaftarKelas.vb, FrmDaftarMapel.vb, 

FrmSemester.vb, Frm.Mapel.vb, FrmWalikelas.vb, Frm.LembarPenilaian.vb, 

FrmPenghargaan.vb, FrmKonseling.vb, dan FrmReport.vb. lalu pada Business 

Logic pada aplikasi ini antara lain DaftarKelasCurrentClass.vb, 

DaftarMapelCurrentClass.vb, GuruCurrentClass.vb, KelasCurrentClass.vb, 

KonselingCurrentClass.vb, LembarPenilaianCurrentClass.vb, 

MapelCurrentClass.vb, NilaiCurrentClass.vb, PenghargaanCurrentClass.vb, 

SemesterCurrentClass.vb, SiswaCurrentClass.vb, UserCurrentClass.vb, 

UserTabel.vb, dan WaliKelasCurrentClass.vb. Sedangkan Tier dua untuk aplikasi 

ini adalah Database Processing yang mana adalah tabel-tabel pada database 

aplikasi ini antara lain dbo.TBL_DAFTARKELAS, dbo.TBL_DAFTARMAPEL, 

dbo.TBL_GURU, dbo.TBL_KATEGORI_MAPEL, dbo.TBL_KELAS, 

dbo.TBL_Kompetensi, dbo.TBL_LEMBAR_PENILAIAN, dbo.TBL_MAPEL, 
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dbo.TBL_NILAI, dbo.TBL_PENGHARGAAN, dbo.TBL_PENILAIAN, 

dbo.TBL_SEMESTER, dbo.TBL_SISWA, dbo.TBL_USER, dan 

dbo.TBL_WALIKELAS. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

Pada implementasi database, dilakukan koneksi antara database dengan 

aplikasi yang dibuat. Perintah yang digunakan untuk koneksi ini dapat dilihat pada 

Kode Program 1. 
Kode Program 1 Perintah untuk Koneksi Database 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Private conStr As String = 

"datasource=localhost;Database=DB_RaportOnline;User 

ID=sa;Password=sa;"     

Private Sub connect() 

  Try 

     objSqlConnection.ConnectionString = Me.conStr  

  Catch ex As Exception 

     Throw ex 

  End Try 

End Sub 

 

 Kode Program 1 merupakan perintah yang digunakan untuk koneksi 

antara database dan aplikasi. Perintah pada baris 1 merupakan deklarasi kelas 

koneksi. Sedangkan perintah pada baris 4-10 merupakan deklarasi fungsi koneksi 

meliputi nama server, username, dan password database. 

 
Gambar 8 Form Utama 

 

Gambar 8 merupakan halaman utama dari aplikasi sistem informasi 

akademik siswa SMK Negeri 1 Tengaran. Halaman ini adalah proses yang akan 

ditampilkan setelah admin atau user berhasil login ke dalam aplikasi. Pada 

halaman ini terdapat lima menu utama yaitu menu master, daftar, proses, report, 

dan menu logout yang digunakan untuk keluar dari aplikasi. Pada menu master  

terdapat enam sub menu yaitu sub menu master guru, siswa, user, semester, kelas, 

mata pelajaran. Berikutnya pada menu daftar, terdapat tiga sub menu yaitu sub 

menu kelas, mata pelajaran, dan wali kelas. Berikutnya pada menu proses terdapat 

lima sub menu  yaitu sub menu revisi kelas, penilaian siswa, lembar evaluasi 

siswa, prestasi siswa, dan konseling siswa. Berikutnya pada menu report terdapat 

tiga sub menu  yaitu sub menu cetak report, cetak lembar evaluasi, cetak lembar 
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daftar hadir kelas, cetak lembar daftar wali kelas, dan cetak lembar daftar absen 

guru.  

 
Gambar 9 Form Input Penilaian Siswa 

 

Gambar 9 merupakan form penilaian siswa dimana pada form ini admin 

melakukan proses aktivitas memasukkan data penilaian sesuai jurusan, kelas, 

pelajaran, semester dan pengajar dengan data laporan hasil belajar peserta didik. 

Perintah yang digunakan untuk menampilkan form ini dapat dilihat pada Kode 

Program 2. 
Kode Program 2 Perintah untuk Menampilkan Form Lembar Penilaian Siswa 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Private Sub PenilaianSiswaToolStripMenuItem_Click(ByVal sender 

As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

PenilaianSiswaToolStripMenuItem.Click 

  Dim fc As New MasterPenilaian 

  fc.MdiParent = Me 

  fc.Show() 

End Sub 

 

Pada form penilaian siswa terdapat empat proses pengolahan data yaitu 

Check, Save, Update, dan Konfirmasi. Keempat proses tersebut dijelaskan pada 

Kode Program 3. Form penilaian siswa ini merupakan salah satu user interface 

yang merupakan implementasi dari Tier satu pada sistem aplikasi ini, yang 

berguna bagi user untuk berinteraksi dan mengelola data-data yang ada pada 

aplikasi Sistem Akademik Siswa ini. Perintah tersebut ditunjukkan pada Kode 

Program 3.  

Kode Program 3 digunakan untuk mengolah data check, save, update, dan 

konfirmasi. Perintah pada baris 1-10 menjelaskan admin melakukan untuk cek 

apakah data yang dimasukkan lengkap atau tidak serta penanganan error apabila 

terjadi kesalahan pada saat proses. Sedangkan perintah pada baris 11-23 adalah 

perintah untuk proses menyimpan data sistem. Lalu perintah pada baris 24-27 

adalah perintah untuk proses update data raport data sistem, dan untuk baris 28-32 

adalah perintah untuk mengkonfirmasi proses selesai dilakukan. 
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Kode Program 3 Perintah untuk Mengolah Data Check, Save, Update, dan Konfrmasi 

Pada Form Penilaian Siswa 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

Try 

            Dim nis, aks, nilai_, praktek, desk As String 

            Dim cth As New NilaiCurrentClass 

            If DataGridSemester.RowCount <= 0 Then 

                MessageBox.Show("Data Siswa Belum Ada!", "Konfirmasi") 

            Else 

                If cmbkelas.Text = "" Or cmbsemester.Text = "" Or 

cmbnip.Text = "" Then 

                    MessageBox.Show("Data Belum Lengkap!", "Konfirmasi") 

                Else 

                    For i As Integer = 0 To DataGridSemester.RowCount - 2 

                        DataGridSemester.CurrentCell = 

DataGridSemester.Rows(i).Cells(0) 

                        nis = DataGridSemester.CurrentRow.Cells(0).Value 

                        aks = DataGridSemester.CurrentRow.Cells(4).Value 

                        nilai_ = 

DataGridSemester.CurrentRow.Cells(2).Value 

                        desk = DataGridSemester.CurrentRow.Cells(5).Value 

                        praktek = 

DataGridSemester.CurrentRow.Cells(3).Value 

                        If (cth.UpdateNilai(cmbsemester.Text, 

cmbkelas.Text, cmbmapel.Text, nis, nilai_, aks, desk, praktek) <> 0) Then 

                            ' MsgBox("Data Transaksi Tersimpan") 

                        ElseIf (cth.createNew(cmbsemester.Text, 

cmbkelas.Text, cmbmapel.Text, nis, nilai_, aks, desk, praktek) <> 0) Then 

                            '  MsgBox("Data Transaksi Tersimpan") 

                        End If 

                    Next 

                    Dim ctc As New DaftarKelasCurrentClass 

                    MessageBox.Show("Proses Selesai", "Konfirmasi") 

                End If 

            End If 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show("Proses Penyimpanan Data Gagal", "Konfirmasi") 

        End Try 

   

Pada Tier dua application services yang mana disini adalah mengenai 

penilaian, maka yang dibahas NilaiCurrentClass.vb pada aplikasi sistem 

akademik siswa ini. Perintah tersebut ditunjukkan pada Kode Program 4. 

 Penjelasan Kode Program 4 adalah sebagai berikut, perintah pada baris 1 - 

11 untuk melakukan proses update nilai siswa, perintah pada baris 12-21 untuk 

memasukkan nilai baru siswa, dan perintah pada baris 22 - 28 untuk menghapus 

nilai siswa.  
Kode Program 4 Perintah untuk Update, Create, Delete pada Form Penilaian Siswa. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

    Public Function UpdateNilai(ByRef KODE_SEMESTER, ByRef KODE_KELAS, 

ByRef KODE_MAPEL, ByRef NIS, ByRef NILAI, ByRef AKSARA, ByRef DESKRIPSI, 

ByRef PRAKTEK) As String 

        conn.Query = "update TBL_Nilai set Kode_Kelas='" & KODE_KELAS & 

"',Kode_Semester='" & KODE_SEMESTER & "', KODE_MAPEL='" & KODE_MAPEL & 

"',NIS='" & NIS & "',NILAI='" & NILAI & "', AKSARA='" & AKSARA & 

"',PRAKTEK = '" & PRAKTEK & "', DESKRIPSI='" & DESKRIPSI & "'  where 

Kode_Kelas='" & KODE_KELAS & "' and Kode_Semester='" & KODE_SEMESTER & "' 

and KODE_MAPEL='" & KODE_MAPEL & "' and NIS='" & NIS & "'" 

        Return conn.executeCommand 

    End Function 

        Public Function createNew(ByRef KODE_SEMESTER, ByRef KODE_KELAS, 

ByRef KODE_MAPEL, ByRef NIS, ByRef NILAI, ByRef AKSARA, ByRef DESKRIPSI, 

ByRef PRAKTEK) As String 

        conn.Query = "insert into 

TBL_Nilai(KODE_SEMESTER,KODE_KELAS,KODE_MAPEL,NIS,NILAI,PRAKTEK,AKSARA,DES

KRIPSI) values ('" & KODE_SEMESTER & "','" & KODE_KELAS & "','" & 

KODE_MAPEL & "','" & NIS & "','" & NILAI & "','" & PRAKTEK & "','" & 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

AKSARA & "','" & DESKRIPSI & "')" 

        Return conn.executeCommand 

    End Function 

        Public Function DeleteNilai(ByVal KODE_SEMESTER, ByVal KODE_KELAS, 

ByVal KODE_MAPEL, ByVal NIS) As String 

        conn.Query = "Delete from TBL_Nilai where Kode_Kelas='" & 

KODE_KELAS & "' and Kode_Semester='" & KODE_SEMESTER & "' and 

KODE_MAPEL='" & KODE_MAPEL & "' and NIS='" & NIS & "' " 

        Return conn.executeCommand 

    End Function 

  

 Dan lanjutan pada bagian Tier dua di aplikasi ini ialah database 

processing yang mana di sini adalah mengenai penilaian, maka yang dibahas 

adalah pada dbo.TBL_NILAI di aplikasi sistem akademik siswa ini pada Gambar 

12. 

 

 
Gambar 10 Tabel Nilai Raport  Siswa pada Database  

Gambar 10 dapat dijelaskan bahwa data-data yang dibutuhkan pada 

TBL_NILAI di aplikasi Sistem Akademik Siswa SMK Negeri 1 Tengaran ialah 

KODE_SEMESTER, KODE_KELAS, KODE_MAPEL, dan NIS sebagai 

primary key. Sedangkan untuk NILAI, PRAKTEK, AKSARA, DESKRIPSI 

adalah suatu input untuk data yang dipanggil nantinya. 

 
Gambar 11 Form Laporan Nilai Ulangan Semester 
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Gambar 11 merupakan proses report laporan cetak nilai ulangan semester 

dari aplikasi sistem sistem informasi akademik siswa. Laporan pada form ini 

ditampilkan berdasarkan hasil proses belajar dan laporan data kesiswaan peserta 

didik yang akan dicetak. Hasil laporan penilaian setiap peserta didik merupakan 

setiap nilai mata pelajaran yang telah diambil setiap semester di sekolah SMK 

Negeri 1 Tengaran. 

 
Gambar 12 Form Cetak Catatan Akhir Ulangan Semester 

 

Gambar 12 merupakan proses report cetak catatan akhir ulangan semester 

dari aplikasi sistem sistem informasi akademik siswa. Laporan pada form ini 

ditampilkan berdasarkan hasil proses belajar peserta didik selama satu semester 

yang akan dicetak. Hasil laporan catatan akhir ulangan semester setiap peserta 

didik merupakan setiap nilai mata pelajaran yang telah diambil setiap semester di 

sekolah SMK Negeri 1 Tengaran. 

 
Gambar 13 Form Cetak Daftar Hadir Kelas 

 

Gambar 13 merupakan proses report cetak daftar hadir kelas dari aplikasi 

sistem informasi akademik siswa. Laporan pada form ini ditampilkan berdasarkan 

keaktifan para peserta didik selama satu semester yang akan dicetak. Daftar hadir 

kelas setiap satu bulan pada peserta didik di sekolah SMK Negeri 1 Tengaran. 
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Gambar 14 Form Cetak Daftar Wali Kelas 

 

Gambar 14 merupakan proses report cetak daftar wali kelas dari aplikasi 

sistem informasi akademik siswa. Laporan pada form ini ditampilkan berdasarkan 

daftar wali kelas yang akan dicetak. Daftar wali kelas setiap satu semester di 

sekolah SMK Negeri 1 Tengaran. 

 
Gambar 15 Daftar Absen Guru 

 

Gambar 15 merupakan proses report daftar absen guru dari aplikasi sistem 

informasi akademik siswa. Laporan pada form ini ditampilkan berdasarkan data 

keaktifan guru SMK Negeri 1 Tengaran selama satu minggu yang akan dicetak. 

Hasil laporan daftar absen guru pada setiap guru merupakan data kehadiran guru 

SMK Negeri 1 Tengaran selama satu minggu. 
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Gambar 16 Form Pengolahan Data Prestasi Siswa 

Gambar 16 merupakan proses memasukkan data prestasi siswa SMK 

Negeri 1 Tengaran yang mana pihak sekolah dapat mengetahui bakat minat atau 

hobi dan juga prestasi masing-masing siswa-siswinya di SMK Negeri 1 Tengaran, 

sehingga ketika nanti ada lomba-lomba yang sesuai dengan bakat minat atau hobi 

salah satu siswa-siswinya maka akan dapat diikut sertakan untuk dapat 

berkompetisi. 

 
Gambar 17 Form Pengolahan Data Konseling Siswa 

Gambar 17 merupakan proses memasukkan data konseling siswa SMK 

Negeri 1 Tengaran yang mana digunakan untuk mencatat data pelanggaran siswa-

siswi SMK Negeri 1 Tengaran. Sehingga catatan keaktifan siswa-siswi SMK 

Negeri 1 Tengaran dapat diketahui dan dipantau yang diharapkan dapat 

memudahkan pihak guru SMK Negeri 1 Tengaran untuk menjadikan siswa-siswi 

yang tertib. 

Penelitian yang dilakukan menghasilkan aplikasi Sistem Informasi 

Akademik Siswa. Untuk melihat apakah aplikasi yang dihasilkan sudah berfungsi 

dengan benar, maka dilakukan pengujian, menggunakan metode pengujian Black 

box. Metode pengujian Black Box merupakan metode pengujian yang bersifat 
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fungsional, yaitu menguji apakah setiap fungsi yang ada pada aplikasi sudah 

berjalan dengan benar dan sesuai dengan perancangan sistem. Hasil pengujian 

sistem dengan menggunakan metode Black Box dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Hasil Pengujian Sistem Dengan Black Box 

Item Uji Pengujian Hasil Proses Kesimpulan 

 

 

Login (admin) 

Memasukkan 

Username dan 

Password  yang benar 

Dilakukan 

pengecekan data 

login. Jika data benar  

maka user dapat 

menjalankan sistem 

Berhasil 

Memasukkan 

Username dan 

Password  yang salah 

Menampilkan Pesan 

kesalahan dalam 

memasukkan data 

Login 

Berhasil 

Pengolahan Master 

User, Siswa, Guru 

Menambah data user, 

Siswa, Guru 

Pilih Save, Data 

tersimpan, pilih OK, 

maka data tersimpan 

di database 

Berhasil 

Mengubah data user, 

Siswa, Guru 

Pilih data  yang mau 

diubah, ubah data, 

pilih Save, data 

tersimpan, pilih OK, 

data tersimpan di 

database 

Berhasil 

Menghapus data user, 

Siswa, Guru 

Pilih data yang mau 

dihapus, pilih Delete, 

konfirmasi hapus 

data, pilih OK, data 

terhapus dari 

database 

Berhasil 

Pengolahan Proses 

Penilaian Siswa 

Menambah data Daftar 

Nilai 

Pilih Save, Data 

tersimpan, pilih OK, 

maka data tersimpan 

di database 

Berhasil 

Mengubah data Daftar 

Nilai 

Pilih data  yang mau 

diubah, ubah data, 

pilih Save, data 

tersimpan, pilih OK, 

data tersimpan di 

database 

Berhasil 

Menghapus data 

Daftar Nilai 

Pilih data yang mau 

dihapus, pilih Delete, 

konfirmasi hapus 

data, pilih OK, data 

terhapus dari 

database 

Berhasil 

Pengolahan 

Laporan Hasil 

Penilaian, Laporan 

Menambah data 

Laporan Hasil 

Penilaian, Laporan 

Pilih Save, Data 

tersimpan, pilih OK, 

maka data tersimpan 

Berhasil 
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Hasil Penilaian 

Lembar Evaluasi, 

Laporan Hasil 

Prestasi Siswa, 

Laporan Hasil 

Konseling Siswa 

Hasil Penilaian 

Lembar Evaluasi, 

Laporan Hasil Prestasi 

Siswa, Laporan Hasil 

Konseling Siswa 

di database 

Mengubah data 

Laporan Hasil 

Penilaian, Laporan 

Hasil Penilaian 

Lembar Evaluasi, 

Laporan Hasil Prestasi 

Siswa, Laporan Hasil 

Konseling Siswa 

Pilih data  yang mau 

diubah, ubah data, 

pilih Save, data 

tersimpan, pilih OK, 

data tersimpan di 

database 

Berhasil 

Menghapus Laporan 

Hasil Penilaian, 

Laporan Hasil 

Penilaian Lembar 

Evaluasi, Laporan 

Hasil Prestasi Siswa, 

Laporan Hasil 

Konseling Siswa 

Pilih data yang mau 

dihapus, pilih Delete, 

konfirmasi hapus 

data, pilih OK, data 

terhapus dari 

database 

Berhasil 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi sistem informasi akademik siswa berbasis client-server dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan fungsi yang diharapkan.  

Pengujian responden dilakukan untuk mengetahui apakah sistem informasi 

akademik siswa yang dibangun, bermanfaat atau tidak bagi pengguna. Hasil 

pengujian responden ditunjukkan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2 Hasil Pengujian Penerimaan Pengguna 

Pertanyaan Baik Cukup Kurang 

Apakah tampilan dari aplikasi yang 

dibangun sudah sesuai dengan 

keinginan user? 

26 3 1 

Apakah aplikasi yang dibangun 

mudah digunakan oleh user? 

20 8 2 

Apakah data-data dalam aplikasi 

sudah sesuai dengan data di SMK 

Negeri 1 Tengaran? 

27 2 1 

Menurut Anda apakah aplikasi yang 

dibuat sudah dapat diterapkan di 

SMK Negeri 1 Tengaran? 

26 1 3 

Apakah aplikasi yang dibuat benar-

benar bermanfaat bagi user? 

27 2 1 

 

Sampel Kuisoner yang disebarkan terkait sistem informasi akademik siswa 

pada SMK Negeri 1 Tengaran berjumlah 30 responden. Berdasarkan proses 
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penghitungan skala jawaban dari responden disimpulkan sebagai berikut, 87% 

dari 30 responden menyatakan tampilan sudah sesuai dengan keinginan user; 67% 

dari 30 responden menyatakan aplikasi yang dibangun mudah digunakan; 90% 

dari 30 responden menyatakan data-data dalam aplikasi sudah sesuai dengan data 

pada SMK Negeri 1 Tengaran; 87% dari 30 responden menyatakan aplikasi sudah 

dapat diterapkan di SMK Negeri 1 Tengaran; dan 90% dari 30 responden 

menyatakan aplikasi bermanfaat bagi pihak sekolah SMK Negeri 1 Tengaran.  

 

5. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan aplikasi Sistem Informasi 

Akademik Siswa di SMK Negeri 1 Tengaran, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

teknologi client-server dapat digunakan sebagai metode untuk mengelola data 

sekolah dengan cara mengumpulkan semua data kesiswaan beserta laporan nilai 

hasil belajar peserta didik, untuk kemudian diolah dan dicetak hasil proses 

pembelajaran pada sekolah SMK Negeri 1 Tengaran. Berdasarkan implementasi 

dan pengujian dengan user, sistem yang dibangun dapat membantu dalam 

pengolahan data kesiswaan dan laporan penilaian peserta didik, dimana sistem 

yang dibangun dapat membantu pihak sekolah dalam mengontrol, mengolah 

setiap data sekolah khususnya dalam pelaporan hasil belajar di sekolah. Saran 

pengembangan untuk penelitian ke depan adalah pada aplikasi perlu ditambahkan 

jadwal pelajaran untuk siswa, lalu perlu ditambahkan foto, riwayat dan NISN 

(Nomor Induk Siswa Nasional) pada menu master siswa, agar data siswa lebih 

lengkap, dan perlu adanya sistem informasi akademik siswa yang memungkinkan 

seluruh sekolah untuk dapat menggunakan sistem informasi akademik yang 

berbasis web agar dapat diakses oleh semua pihak guru dan siswa yang terkait. 
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