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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Skripsi dan Tugas Akhir Jurusan Ilmu 

Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan September 2015. 

3.2.    Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dilakukan dengan lima tahap yaitu tahap studi pendahulan, 

analisa dan perencanaan, desain, pengkodean dan implementasi sistem, serta 

penarikan kesimpulan dan saran. Prosedur Penelitian disajikan pada diagram alir 

Gambar 3.1. 

3.2.1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

dalam pembangunan sistem, studi pendahuluan dan kepustakaan merupakan cara 

untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai dasar referensi yang kuat dalam 

mengembangkan penelitian. Studi lapangan digunakan untuk memperoleh data 

yang hanya ada pada kehidupan masyarakat secara langsung. (R. D. Taufiq, dkk. 

2006). 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Prosedur Penelitian 
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Pada penelitian ini studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai sejumlah 

pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah SMA Negeri 14, SMP Negeri 14, 

SMA Negeri 7, MAN 1, dan SD Negeri 2 Perum Way Kandis Bandar Lampung. 

Studi lapangan dilakukan pada tanggal 2  September  sampai dengan 30 

September. Selanjutnya studi pendahuluan juga dilakukan dengan studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan 

informasi dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, naskah, kisah sejarah, dan 

dokumen, termasuk didalamnya rekaman berita dari radio, televisi dan media 

elektronik lainnya. (Maryawati dan Juju, 2006). Studi kepustakaan pada penelitian 

ini dilakukan dengan mengumpulkan referensi buku teks, jurnal ilmiah maupun 

penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi pendataan. 

Data dan  informasi yang dihasilkan dari studi lapangan dan kepustakaan 

digunakan untuk merumuskan  masalah dan tujuan pada penelitian. (Rumusan 

masalah dan tujuan sebagaimana disajikan dalam Bab 1). 

3.2.2. Analisa dan Perencanaan Sistem 

Tahap dalam analisa dan perencanaan adalah analisa kondisi awal, permasalahan 

kondisi awal, pendefinisian gambaran umum, ruang lingkup dan kebutuhan 

sistem.  

3.2.2.1. Analisa Kondisi Awal 

Melalui studi lapangan dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait diperoleh 

analisa kondisi awal yang terjadi saat ini. Proses pendataan data pendidik, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana sepenuhnya dilakukan oleh operator sekolah. 
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Proses pendataan dibagi menjadi dua yaitu proses pendataan data pendidik dan 

tenaga kependidikan dan pendataan data sarana prasarana. 

Dalam melakukan pendataan data pendidik dan tenaga kependidikan, operator 

sekolah harus menunggu pendidik dan tenaga kependidikan menyerahkan data 

biodata, riwayat mengajar, riwayat pendidikan, sertifikasi, prestasi, seminar dan 

sertifikat kepada operator sekolah. Sedangkan data sarana dan prasarana 

didapatkan dari hasil dokumentasi sekolah. Operator sekolah mencatat semua data 

pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana kedalam microsoft office 

sesuai dengan format laporan yang telah diberikan oleh dinas pendidikan daerah. 

Tujuannya adalah agar operator sekolah melakukan dokumentasi dan pelaporan 

secara bersamaan. Laporan yang diolah oleh operator sekolah adalah laporan 

bulanan dan laporan akreditasi dengan standar pendidik tenaga kependidikan dan 

sarana prasarana. Proses pelaporan dilakukan dengan mengirimkan hasil 

pendataan kepada dinas pendidikan daerah dalam bentuk softcopy dan hardcopy.  

3.2.2.2. Permasalahan Kondisi Awal 

Berdasarkan studi lapangan dan wawancara diperoleh keterangan bahwa terdapat 

permasalahan pada pengelolaan dan pelaporan data yang berjalan saat ini. 

Permasalahan tersebut antara lain: 

1. Operator sekolah kesulitan untuk mengumpulkan data pendidik dan tenaga 

kependidikan. Operator sekolah harus mengumpulkan seluruh data pendidik 

dan tenaga kependidikan kemudian menyalinnya dalam komputer. 
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2. Operator sekolah kesulitan untuk melakukan pembaruan data. Dinas 

pendidikan daerah membutuhkan data terbaru sehingga operator sekolah 

harus selalu melakukan pembaruan data. 

3. Data yang telah diolah seringkali dapat terhapus atau rusak karena kerusakan 

komputer atau human error. 

4. Sekolah kesulitan dalam melakukan pelaporan data bulanan. 

5. Sekolah kesulitan dalam melakukan pelaporan data akreditasi sekolah dengan 

standar data pendidik tenaga kependidikan dan data sarana prasarana. 

6.  Dinas pendidikan daerah kesulitan untuk mendapatkan data pendidik, tenaga 

pendidik, sarana dan prasarana pada semua sekolah secara bersamaan dalam 

satu waktu. 

3.2.2.3. Gambaran Umum Sistem 

Berdasarkan permasalahan kondisi saat ini maka dibangun “Sistem Pendataan 

Data Pendidik Tenaga Kependidikan dan Data Sarana Prasarana” agar 

pendokumentasian dan pengolahan data menjadi lebih efektif. Sistem ini berpusat 

pada sebuah web database. Semua data terintegrasi dalam satu database. Web 

database tersebut melayani proses pengolahan data pendidik, tenaga pendidik, 

sarana dan prasarana.  

Proses dalam sistem ini dimulai dengan dinas pendidikan daerah memberikan id 

dan password pada operator sekolah. Selanjutnya semua pengguna harus login 

untuk melakukan pengolahan data. Operator sekolah mengelola data profil 

sekolah, sarana dan prasarana. Pendidik dan tenaga kependidikan mengelola data 

biodata, riwayat mengajar, riwayat pendidikan, sertifikasi, prestasi, seminar dan 



22 
 

 
 

sertifikat. Disamping itu operator sekolah bertugas untuk memberikan username 

dan password kepada PTK agar, operator sekolah juga bertugas untuk 

memastikan kebenaran data yang dimasukkan oleh pendidik dan tenaga 

kependidikan. Sistem ini mengurangi beban kerja operator sekolah karena 

pendidik dan tenaga kependidikan juga melakukan pengelolaan data. 

Sistem ini memiliki menu untuk melihat perbedaan jumlah PTK, siswa, sarana, 

dan prasarana setiap tahunnya yang ditunjukkan dengan grafik. Proses yang 

terakhir adalah proses pelaporan. Sistem ini memberikan fungsi pelaporan untuk 

membantu sekolah dalam pelaporan data bulanan dan laporan akreditasi meliputi 

standar data pendidik tenaga kependidikan dan data sarana prasarana.  

3.2.2.4.  Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dapat menjadi batasan dalam pembangunan sistem. Pada penelitian 

ini sistem hanya berfokus pada pengolahan laporan bulanan meliputi data ; profil 

sekolah, keadaan kelas dan murid, banyak murid menurut tingkat dan tahun 

kelahiran, banyak murid putus sekolah dalam kurun waktu tahun pelajaran, 

jumlah penerimaan murid baru tingkat 1 (satu) menurut sekolah asal, banyak 

murid mengulang menurut tingkat, banyak murid menurut agama dan tingkat, 

keadaan guru dan karyawan menurut klasifikasi ijazah, keadaan sarana prasarana, 

dan data pendidik  tenaga kependidikan menurut status kepegawaian.  

Sedangkan laporan akreditasi meliputi data pendidik, tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana berdasarkan dua standar Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau 

Madrasah pada satuan pendidikan (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat) 

di kota Bandar Lampung. 
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3.2.2.5.  Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dibagi menjadi analisa kebutuhan fungsionalitas, non-

fungsionalitas dan analisa kebutuhan data. Analisis kebutuhan fungsionalitas 

merupakan analisa fungsi yang disediakan sistem untuk pengguna, bagaimana 

reaksi sistem terhadap input dan apa yang harus dilakukan sistem pada situasi 

khusus. Analisis kebutuhan non-fungsionalitas berkaitan dengan kebutuhan dalam 

penerapan sistem meliputi kebutuhan operasional dan  performance. Dan Analisis 

kebutuhan data adalah data-data yang dibutuhkan dalam membagun sistem 

informasi. Analisa kebutuhan fungsionalitas, non-fungsionalitas, dan kebutuhan 

data diuraikan sebagai berikut: 

a. Analisis kebutuhan fungsionalitas 

1. Sistem dapat mengolah data pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana yang di-input-kan oleh operator sekolah dan PTK. 

2. Sistem dapat menghasilkan laporan bulanan sekolah 

3. Sistem dapat menghasilkan laporan akreditasi data pendidik, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana. 

b. Analisis kebutuhan data. 

Data yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem informasi pendataan ini 

didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada pendidik dan tenaga 

kependidikan di sekolah SMA Negeri 14, SMP Negeri 14, SMA Negeri 7, MAN 

1, dan SD Negeri 2 Perum Way Kandis Bandar Lampung. Data dan informasi 

yang dihasilkan dari wawancara antara lain: 
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Tabel 3.1. Analisis Kebutuhan Data 

No Analisis Kebutuhan 

Data 

Hasil Analisis Kebutuhan Data 

1 Data profil sekolah Data profil sekolah dibutuhkan sebagai identitas dari 

sekolah. Pendukung data dalam laporan bulanan dan 

laporan akreditasi. Data profil sekolah yang dibutuhkan 

adalah: 

1. Nama badan penyelenggara 

2. Jenjang sekolah 

3. Jenis sekolah 

4. Akte yayasan 

5. Status gedung 

6. Status sekolah 

7. Akreditasi sekolah 

8. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 

9. Nomor Statistik Sekolah (NSS) 

10. Nomor Induk Sekolah (NIS) 

11. Email 

12. Website 

13. Alamat sekolah 

14. Waktu belajar 

15. Uang perbulan 

16. Nomor dan tanggal surat pendirian 

2 Data Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 

(PTK) 

Data pendidik dan tenaga kependidikan yang 

dibutuhkan adalah: 

1. Data profil PTK  

2. Data sertifikasi PTK 

3. Data prestasi 

4. Data riwayat mengajar 

5. Data riwayat pendidikan 

6. Data pelanggaran PTK 

3 Data sarana dan 

prasarana 

Data pendidik dan tenaga kependidikan yang 

dibutuhkan adalah: 

1. Data lahan sekolah 

2. Data bangunan  

3. data sarana  

4. Data prasarana 

5. Data lokasi sekolah 

6. Data listrik 

4 Data Kelas Data kelas digunakan sebagai data penunjang dalam 

sistem. Data kelas yang dibutuhkan meliputi nama 

kelas, daya tampung dan wali kelas 

5 Data Mata Pelajaran  Data mata pelajaran dibutuhkan sebagai data penunjang. 

6 Data siswa Data siswa dibutuhkan pada laporan bulanan. Data 

siswa meliputi data nama siswa, tingkat, kelas, tempat – 

tanggal lahir, umur, jenis kelamin, agama, tahun masuk, 

jenis dan nama sekolah asal 

Data-data yang dikumpulkan untuk membangun sistem disediakan dalam 

lampiran. 
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c. Analisis kebutuhan non-fungsionalitas  

Kebutuhan operasional merupakan kebutuhan non-fungsionalitas atau kebutuhan 

teknis agar sistem dapat beroperasi. Meliputi pendefinisian platform, spesifikasi 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), kebutuhan storage, 

dan arsitektur jaringan yang digunakan untuk pengimplementasian sistem. 

Adapun Peralatan pendukung dalam kebutuhan operasional yang digunakan 

dalam membangun sistem, antara lain: 

1. Perangkat keras (Hardware) 

 Laptop dengan spesifikasi berikut: 

Type    : Asus A55V  

Processor   : Intel® Core(TM) i7 

                3610QM  CPU @ 2.30GHz 

Installed memory (RAM) : 8,00 GB 

System type   : 64 bit Operating System 

2. Perangkat Lunak (Software) 

 

 Sistem Operasi Windows 7 Home Premium 64 Bit 

 Adobe Dreamweaver 

 Bahasa Pemorgraman PHP 

 MySQL 

 XAMPP 

 Web Browser (Mozilla Firefox) 

3.2.3. Desain Sistem 

 

Desain sistem dilakukan dengan pemodelan. Pemodelan adalah mendeskripsikan 

sistem kedalam bentuk-bentuk tertentu dengan tujuan penyederhanaan sehingga 

memudahkan pemahaman informasi. Desain sistem dimodelkan kedalam context 

diagram, Data Flow Diagram (DFD) level 1 dan 2, Entity Relationship Diagram 

(ERD), dan antar muka (interface).  
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3.2.3.1. Context Diagram 

Context diagram merupakan bentuk dari Data Flow Diagram (DFD) level 0 yang 

menggambarkan ruang lingkup sistem secara keseluruhan. Context diagram 

digunakan untuk menampilkan proses utama dalam sistem dan hubungan arus 

data dengan penggunan. Dari hasil analisis sistem, context diagram yang 

dirancang disajikan pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. Context Diagram Sistem Informasi Pendataan Data PTK dan Data 

Sarana Prasarana 

 

 

Pada Gambar context diagram, terdapat dua eksternal entitas yaitu operator 

sekolah, dan Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK). Dari context diagram tersebut 

dapat terllihat bahwa operator sekolah melakukan pengolahan data yang lebih 

banyak dibandingkan dengan PTK. Operator sekolah memasukkan informasi 

profil sekolah, lahan sekolah, bangunan, sarana prasarana, lokasi sekolah, listrik, 

sumber dana, pelanggaran PTK, mata pelajaran, kelas, siswa, profil PTK, dan data 

diri operator sekolah. 
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 Selanjutnya operator sekolah menerima informasi grafik jumlah PTK, siswa, 

prasarana dan grafik jumlah sarana. Informasi-informasi tersebut merupakan 

output dari sistem yang diberikan kepada Operator sekolah. Sedangkan PTK 

merupakan eksternal entitas yang diberikan akses untuk mengisi dan mengubah 

informasi lengkap mengenai biodata diri PTK, berupa data profil PTK, riwayat 

pendidikan, sertifikasi, riwayat mengajar, prestasi, dan adata seminar sertifikat 

PTK.  

3.2.3.2  Data Flow Digram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) level 1 merupakan pengembangan lanjutan dari 

context diagram yang lebih terperinci. Pada DFD level 1 yang direpresentasikan 

tidak hanya pengguna dan informasi yang dibutuhkan, namun juga proses dan 

data strore dari sistem secara keseluruhan. Hasil perancangan DFD level 1 

ditampilkan pada Gambar 3.3.  

Pada Gambar 3.3. terdapat dua eksternal entitas, beberapa proses yang dilakukan, 

data store, dan informasi yang mengalir. Eksternal entitas pertama yaitu operator 

sekolah secara garis besar terlibat dalam 20 (dua puluh) proses selama 

menggunakan sistem. Awal mulanya operator sekolah mendapatkan username dan 

password untuk melakukan login kedalam sistem. Username dan password 

diberikan oleh dinas pendidikan daerah pada sistem yang dibangun oleh Rahmat 

Widodo (2011) yaitu “Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Data Pendidik 

Tenaga Kependidikan dan Data Sarana Prasarana di Kota Bandar Lampung”. 

Setelah diberikan hak login maka operator sekolah dapat melakukan pengolahan 

data.  
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Gambar 3.4. DFD Level 1 Sistem Informasi Pendataan Data Pendidik Tenaga Kependidikan dan Data Sarana Prasarana 
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Proses pertama adalah mengubah atau melengkapi data profil sekolah, data profil 

sekolah yang sebelumnya telah diisi pada sistem yang dibangun oleh Rahmat 

Widodo (2011) dilengkapi kembali oleh operator sekolah kemudian selanjutnya 

diproses dan tersimpan di tabel profil sekolah dalam database. Proses 2 sampai 20 

merupakan proses pengolahan data yang sebagian besar meliputi proses 

penambahan atau pengubahan data sehingga perlu dirincikan kedalam proses yang 

lebih jelas. Rincian proses 2 sampai 20 dijelaskan dengan menggunakan DFD 

level 2, sebagai berikut: 

1. DFD level 2 Mengelola Data Lahan 

Gambar 3.4. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data lahan. 

Operator sekolah menambahkan data lahan berupa lokasi lahan, nama lahan, 

kondisi, kode, luas, kepemilikan, nomor akta dan tanggal akta, keluaran dari 

proses ini adalah informasi lahan yang disimpan kedalam tabel lahan. Untuk 

melakukan perubahan data lahan yang sudah ada, data lahan diambil dari tabel 

lahan pada database dan ditampilkan pada form ubah data lahan. Selanjutnya hasil 

dari data yang telah diubah disimpan kembali kedalam database. Pada proses 2.3 

operator sekolah mengklik tombol perbaharui data, proses ini dilakukan untuk 

menyimpan setiap riwayat perubahan data lahan. Contohnya: data lahan pada 

tahun 2015 dapat berbeda dengan data lahan pada tahun 2016. Agar data lahan 

pada tahun 2015 tetap dapat diproses kembali ketika dibutuhkann pada tahun 2016 

atau tahun-tahun lainnya, maka data tersebut disimpan kedalam log data lahan.    
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Gambar 3.4. DFD Level 2 Mengelola data Lahan 

2. DFD Level 2 Mengelola Data Bangunan 

 

Gambar 3.5. DFD Level 2 Mengelola Data Bangunan 

Gambar 3.5. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data bangunan . 

Operator sekolah menambahkan data bangunan meliputi data nama bangunan, 

kondisi, luas, kepemilikan, nomor IMB, tanggal IMB, nomor dan tanggal akta, 

keluaran dari proses ini adalah informasi bangunan yang disimpan kedalam tabel 
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bangunan. Untuk melakukan perubahan data bangunan yang sudah ada, data 

diambil dari tabel bangunan pada database dan ditampilkan pada form ubah data 

bangunan. Selanjutnya hasil dari data yang telah diubah disimpan kembali 

kedalam database. Pada proses 3.3 operator sekolah mengklik tombol perbaharui 

data, proses ini dilakukan untuk memperbarui dan menyimpan setiap riwayat 

perubahan data bangunan.  

3. DFD Level 2 Mengelola Data Sarana 

 

Gambar 3.6. DFD Level 2 Mengelola Data Sarana 

Gambar 3.6. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data sarana. 

Operator sekolah menambahkan data sarana dengan memilih jenis sarana yang 

didapatkan dari tabel jenis sarana, kemudian memilih prasarana dari tabel 

prasarana, dan selanjutnya mengisi nama sarana, kode, jumlah sarana baik, jumlah 

sarana baik dan tahun pengadaan, keluaran dari proses ini adalah informasi sarana 

yang disimpan kedalam tabel sarana. Untuk melakukan perubahan data sarana 
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yang sudah ada, data diambil dari tabel sarana pada database dan ditampilkan 

pada form ubah data sarana. Selanjutnya hasil dari data yang telah diubah 

disimpan kembali kedalam database. Pada proses 4.3 operator sekolah mengklik 

tombol perbaharui data, proses ini dilakukan untuk memperbarui dan menyimpan 

setiap riwayat perubahan data sarana.  

4. DFD Level 2 Mengelola Data Prasarana 

 

Gambar 3.7. DFD Level 2 Mengelola Data Prasarana 

Gambar 3.7. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data prasarana. 

Operator sekolah menambahkan data prasarana dengan memilih jenis prasarana 

yang didapatkan dari tabel jenis prasarana, kemudian memilih bangunan tempat 

prasarana dibangun dari tabel bangunan, dan selanjutnya mengisi nama prasarana, 

kode, luas, dimensi, kondisi atap, dinding, kusen, pondasi, lantai, kondisi umum, 
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kepemilikan dan tahun pengadaan. keluaran dari proses ini adalah informasi 

prasarana yang disimpan kedalam tabel prasarana. Untuk melakukan perubahan 

data prasarana yang sudah ada, data diambil dari tabel prasarana pada database 

dan ditampilkan pada form ubah data prasarana. Selanjutnya hasil dari data yang 

telah diubah disimpan kembali kedalam database. Pada proses 5.3 operator 

sekolah mengklik tombol perbaharui data, proses ini dilakukan untuk 

memperbarui dan menyimpan setiap riwayat perubahan data prasarana.  

5. DFD Level 2 Mengelola Data Lokasi Sekolah 

 

Gambar 3.8. DFD Level 2 Mengelola Data Lokasi Sekolah 

Gambar 3.8. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data lokasi 

sekolah. Operator sekolah menambahkan data lokasi dengan memilih jenis 

fasilitas dari tabel jenis fasilitas kemudian mengisi nama fasilitas, arah dan jarak. 

Keluaran dari proses ini adalah informasi lokasi sekolah yang disimpan kedalam 

tabel lokasi. Untuk melakukan perubahan data lokasi sekolah yang sudah ada, data 

diambil dari tabel lokasi pada database dan ditampilkan pada form ubah data 
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lokasi. Selanjutnya hasil dari data yang telah diubah disimpan kembali kedalam 

database.  

6. DFD Level 2 Mengelola Data Listrik 

 

Gambar 3.9. DFD Level 2 Mengelola Data Listrik 

Gambar 3.9. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data listrik. 

Operator sekolah menambahkan data lokasi meliputi sumber listrik, rekening, 

daya, dan region. Keluaran dari proses ini adalah informasi listrik yang disimpan 

kedalam tabel listrik. Untuk melakukan perubahan data listrik yang sudah ada, 

data diambil dari tabel lokasi pada database dan ditampilkan pada form ubah data 

listrik. Selanjutnya hasil dari data yang telah diubah disimpan kembali kedalam 

database.  Pada proses 7.3 operator sekolah mengklik tombol perbaharui data, 

proses ini dilakukan untuk memperbarui dan menyimpan setiap riwayat perubahan 

data listrik. 

7. DFD Level 2 Mengelola Data Lokasi Sekolah 

Gambar 3.10. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data sumber 

dana. Operator sekolah menambahkan data sumber dana dengan memilih jenis 
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sumber dana dari tabel jenis sumber dana kemudian mengisi nama sumber dana, 

tanggal masuk dana, dan jumlah. Keluaran dari proses ini adalah informasi 

sumber dana yang disimpan kedalam tabel sumber dana. Untuk melakukan 

perubahan data sumber dana sekolah yang sudah ada, data diambil dari tabel 

sumber dana pada database dan ditampilkan pada form ubah data sumber dana. 

Selanjutnya hasil dari data yang telah diubah disimpan kembali kedalam database.  

 

Gambar 3.10. DFD Level 2 Mengelola Data Sumber Dana 

8. DFD Level 2 Mengelola Data Profil PTK 

 

Gambar 3.11. DFD Level 2 Mengelola Data Profil PTK 
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Gambar 3.11. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data PTK. 

Operator sekolah menambahkan data NIP, fungsi, jabatan, nama, tempat tanggal 

lahir, jenis kelamin, agama, alamat, email, umur, ijazah tertinggi, tahun mengajar, 

status tetap, jurusan, bidang studi mengajar, gambar, password dan status. 

Keluaran dari proses ini adalah informasi PTK yang disimpan kedalam tabel PTK. 

Untuk melakukan perubahan data PTK yang sudah ada, data diambil dari tabel 

PTK, tabel rumpun ilmu pengetahuan pada database dan ditampilkan pada form 

ubah data PTK. Selanjutnya hasil dari data yang telah diubah disimpan kembali 

kedalam database.  Pada proses 9.3 operator sekolah mengklik tombol perbaharui 

data, proses ini dilakukan untuk memperbarui dan menyimpan setiap riwayat 

perubahan data PTK. 

9. DFD Level 2 Mengelola Data Pelanggaran PTK 

 

Gambar 3.12. DFD Level 2 Mengelola Data Pelanggaran PTK 

Gambar 3.12. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data 

pelanggaran PTK. Operator sekolah memilih nama dan NIP dari PTK yang 

melakukan pelanggaran, nama dan NIP ini diambil dari tabel PTK, selanjutnya 

operator mengisi tanggal pelanggaran, keterangan dan memilih jenis penanganan. 
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Keluaran dari proses ini adalah informasi pelanggaran PTK yang disimpan 

kedalam tabel pengaduan. Untuk melakukan perubahan data pelanggaran PTK 

yang sudah ada, data diambil dari tabel pengaduan pada database dan ditampilkan 

pada form ubah data pelanggaran PTK. Selanjutnya hasil dari data yang telah 

diubah disimpan kembali kedalam database.  

10. DFD Level 2 Mengelola Data Mata Pelajaran 

 

Gambar 3.13. DFD Level 2 Mengelola Data Mata Pelajaran 

Gambar 3.13. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data mata 

pelajaran. Operator sekolah memilih kompetensi dari tabel kompetensi, dan 

kurikulum dari tabel kurikulum, selanjutnya mengisi nama mata pelajaran, jenis 

mata pelajaran, tingkat, dan kode mata pelajaran. Keluaran dari proses ini adalah 

informasi mata pelajaran yang disimpan kedalam tabel mata pelajaran. Untuk 

melakukan perubahan data mata pelajaran yang sudah ada, data diambil dari tabel 

mata pelajaran pada database dan ditampilkan pada form ubah data mata 

pelajaran. Selanjutnya hasil dari data yang telah diubah disimpan kembali 

kedalam database.  
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11. DFD Level 2 Mengelola Data Kelas 

 

Gambar 3.14. DFD Level 2 Mengelola Data Kelas 

Gambar 3.14. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data kelas. 

Operator sekolah memilih kompetensi dari tabel kompetensi, dan wali kelas dari 

tabel PTK, selanjutnya mengisi nama kelas, tingkat, dan daya tampung. Keluaran 

dari proses ini adalah informasi kelas yang disimpan kedalam tabel kelas. Untuk 

melakukan perubahan data kelas yang sudah ada, data diambil dari tabel kelas 

pada database dan ditampilkan pada form ubah data kelas. Selanjutnya hasil dari 

data yang telah diubah disimpan kembali kedalam database.  

12. DFD Level 2 Mengelola Data Siswa 

Gambar 3.15. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data siswa. 

Operator sekolah mengisi data kelas, jenis kelamin, agama, jenis asal sekolah, 

tempat lahir, nama siswa, NIS, tampat lahir, umur, nama asal sekolah, tahun 

masuk, gambar, dan status. Keluaran dari proses ini adalah informasi siswa yang 

disimpan kedalam tabel siswa. Untuk melakukan perubahan data siswa yang 

sudah ada, data diambil dari tabel siswa ditampilkan pada form ubah data siswa. 
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Selanjutnya hasil dari data yang telah diubah disimpan kembali kedalam database.  

Pada proses 13.3 operator sekolah mengklik tombol perbaharui data, proses ini 

dilakukan untuk memperbarui dan menyimpan setiap riwayat perubahan data 

siswa. 

 

Gambar 3.15. DFD Level 2 Mengelola Data Siswa 

13. DFD Level 2 Mengelola Data Laporan Bulanan 

Gambar 3.16. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data laporan 

bulanan. Operator sekolah memilih bulan dan tahun pada laporan bulanan dan 

sistem memberikan respon dengan menampilkan laporan bulanan yang diambil 

dari tabel profil sekolah, tabel data kelas, siswa, PTK, prasarana, lahan dan 

bangunan. Selanjutnya untuk mencetak laporan bulanan, operator sekolah 

mengklik tombol cetak dan sama halnya pada proses menampilkan laporan 

bulanan, sistem mengambil informasi laporan bulanan dari tabel pada database. 
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Gambar 3.16. DFD Level 2 Mengelola Data Laporan Bulanan 

14. DFD Level 2 Mengelola Data Riwayat mengajar 

Gambar 3.17. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data riwayat 

mengajar. PTK menambahkan data NIP, nama, kelas, semester, bidang studi 

sertifikiasi, mengajar pada sekolah, alamat sekolah mata pelajaran yang diampu, 

jumlah jam pelajaran, dan tahun mengajar. Keluaran dari proses ini adalah 

informasi riwayat mengajar yang disimpan kedalam tabel riwayat mengajar. 

Untuk melakukan perubahan data riwayat mengajar yang sudah ada, data diambil 

dari tabel riwayat mengajar, tabel PTK, dan tabel bidang studi sertifikasi. 

Selanjutnya data riwayat mengajar yang telah diubah disimpan kembali kedalam 

database.   
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Gambar 3.17. DFD Level 2 Mengelola Data Riwayat Mengajar 

15. DFD Level 2 Mengelola Data Prestasi 

Gambar 3.18. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data prestasi. 

PTK menambahkan data NIP, nama, tema, bidang ilmu, masa berlaku, tingkat, 

ISSN, dan EISSN. Keluaran dari proses ini adalah informasi prestasi yang 

disimpan kedalam tabel prestasi. Untuk melakukan perubahan data prestasi yang 

sudah ada, data diambil dari tabel prestasi, dan tabel PTK. Selanjutnya data 

prestasi yang telah diubah disimpan kembali kedalam database.   

16. DFD Level 2 Mengelola Data Sertifikasi 

Pada Gambar 3.19. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data 

sertifikasi. PTK menambahkan data NIP, nama, nomor sertifikasi, tahun 

sertifikasi. Keluaran dari proses ini adalah informasi sertifikasi yang disimpan 

kedalam tabel sertifikasi. Setelah data sertifikasi berhasil dimasukkan kedalam 
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sistem, PTK tidak dapat menambahkan lagi data sertifikasi, dengan asumsi bahwa 

satu PTK hanya memiliki satu sertifikasi. Selanjutnya untuk melakukan 

perubahan data sertifikasi yang sudah ada, data diambil dari tabel sertifikasi, dan 

tabel PTK. Kemudian data sertifikasi yang telah diubah disimpan kembali 

kedalam database.   

 

Gambar 3.18. DFD Level 2 Mengelola Data Prestasi 

 

Gambar 3.19. DFD Level 2 Mengelola Data Sertifikasi 
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17. DFD Level 2 Mengelola Data Seminar dan Sertifikat 

 

Gambar 3.20. DFD Level 2 Mengelola Data Seminar dan Sertifikat 

Gambar 3.20. menjelaskan rincian kegiatan pada proses mengelola data seminar 

dan sertifikat. PTK menambahkan data NIP, nama, tema bidang ilmu, kompetensi, 

masa berlaku, penyelenggara, tanggal seminar, nomor SK sertifikat dan tahun 

sertifiakat. Keluaran dari proses ini adalah informasi seminar dan sertifikat yang 

disimpan kedalam tabel seminar. Selanjutnya PTK dapat melakukan perubahan 

data seminar dan sertifikat yang sudah ada, data diambil dari tabel seminar, dan 

tabel PTK. Data seminar dan sertifikat yang telah diubah disimpan kembali 

kedalam database.   

3.2.3.3. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan tahap mendesain rancangan basis 

data yang digunakan pada pengembangan sistem informasi pendataan data PTK 

dan sarana prasarana. ERD sistem informasi pendataan data PTK dan sarana 

prasarana disajikan dalam beberapa modul yang disajikan pada Gambar 3.22.  
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Gambar 3.21. ERD Modul Lahan dan Modul Bangunan 

Gambar 3.21, merupakan ERD pada modul lahan dan bangunan, modul lahan 

terdiri dari dp_lahan, dp_log_lahan, dan dp_lapbln_lahan, sedangkan pada modul 

bangunan terdiri dari dp_bangunan, dp_log_bangunan, dan dp_lapbln_bangunan 

.Tabel dp_profil_sekolah merupakan salah satu tabel yang memiliki hampir semua 

hubungan dengan tabel lainnya. Hubungan yang ditunjukkan pada 

dp_profil_sekolah ke dp_lahan adalah one to many dimana satu sekolah dapat 

memiliki lebih dari satu lahan, begitu pula pada hubungan antar tabel lainnya.  
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.  

Gambar 3.22. ERD Modul Sarana 

Gambar 3.22, merupakan ERD pada modul sarana, modul sarana terdiri dari tabel 

dp_ sarana, dp_log_ sarana, dan dp_jenis_sarana, tabel sarana memiliki hubungan 

dengan tabel prasarana dan tabel sekolah, setiap prasarana dapat memiliki lebih 

dari satu sarana, dan satu sarana pasti dimiliki oleh satu prasarana 

Gambar 3.23, merupakan ERD pada modul prasarana, modul prasarana terdiri dari 

tabel dp_prasarana, dp_log_prasarana, dan dp_jenis_prasarana, dp_lapblnruang  

tabel prasarana memiliki hubungan dengan tabel bangunan dan tabel sekolah, 

setiap bangunan dapat memiliki lebih dari satu prasarana, dan satu prasarana pasti 

dimiliki oleh suatu bangunan. 
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Gambar 3.23. ERD Modul Prasarana 

 

Gambar 3.24. ERD Modul Lokasi Sekolah, Listrik dan Sumber Dana 
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Gambar 3.24, merupakan ERD pada modul lokasi sekolah, listrik dan sumber 

dana, modul lokasi sekolah terdiri dari table dp_lokasi_sekolah dan 

dp_jenis_fasilitasi. Modul listrik terdiri dari tabel dp_listrik  dan dp_log_istrik, 

sedangkan pada modul sumber dana terdiri dari tabel dp_sumber_dana, dan 

dp_jenis_sumber_dana . 

 

Gambar 3.25. ERD Modul Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) 

Gambar 3.25, merupakan ERD pada modul PTK, modul PTK terdiri dari tabel 

dp_ptk, dp_log_PTK, dan dp_lapbln_tenagakependidikan. Pada tabel dp_log_ptk 

memiliki hubungan dengan tabel dp_bidang_studi_sertifikasi, dan tabel 

dp_rumpun_ilmu_pengetahuan. Satu sekolah dapat memiliki lebih dari satu PTK 

dan satu PTK memiliki lebih dari satu riwayat perubahan PTK yang disimpan 

dalam tabel dp_log_ptk. 
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Gambar 3.26. ERD Modul Riwayat Mengajar 

 

Gambar 3.27. ERD Modul Pelanggaran PTK 
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Gambar 3.26, merupakan ERD pada modul riwayat mengajar yang terdiri dari 

tabel dp_riwayat_mengajar dan dp_bidang_studi_sertifikasi. Tabel riwayat 

mengajar memiliki hubungan dengan tabel PTK dan tabel sekolah dimana satu 

PTK dapat memiliki lebih dari satu riwayat mengajar dan satu sekolah dapat 

memiliki banyak riwayat mengajar.  

Gambar 3.27, merupakan ERD pada modul pelanggaran PTK yang terdiri dari 

tabel dp_pengaduan dan dp_jenis_pelanggaran. Tabel pelanggaran PTK memiliki 

hubungan dengan tabel PTK dan tabel sekolah dimana satu PTK dapat memiliki 

lebih dari satu pelanggaran dan satu sekolah dapat memiliki banyak riwayat 

pelanggaran PTK. 

 

Gambar 3.28. ERD Modul Pendidikan PTK 
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Gambar 3.28, merupakan ERD pada modul pendidikan PTK yang terdiri dari tabel 

dp_ptk_pendidikan dan dp_rumpun_ilmu_pengetahuan. Tabel pendidikan PTK 

memiliki hubungan dengan tabel PTK dan tabel sekolah dimana satu PTK dapat 

memiliki lebih dari satu riwayat pendidikan dan satu sekolah dapat memiliki 

banyak riwayat pendidikan PTK. 

 

Gambar 3.29. ERD Modul Mata Pelajaran 

Gambar 3.29, merupakan ERD pada modul mata pelajaran yang terdiri dari tabel 

dp_mata_pelajaran yang memiliki hubungan dengan tabel dp_kompetensi, dan 

dp_kurikulum. Tabel mata pelajaran memiliki hubungan dengan tabel sekolah 

dimana satu sekolah dapat memiliki banyak mata pelajaran. 
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Gambar 3.30. ERD Modul Sertifikasi, Seminar dan Prestasi 

 

 Gambar 3.31. ERD Modul Kelas 
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Gambar 3.30, merupakan ERD pada modul sertifikasi, seminar dan prestasi yang 

terdiri dari dp_ptk_sertifikasi, dp_ptk_seminar, dan dp_ptk_prestasi. Ketiga tabel 

tersebut memiliki hubungan dengan tabel PTK dan sekolah dimana satu PTK 

hanya dapat memiliki satu sertifikasi, namun satu PTK dapat memiliki lebih dari 

satu prestasi dan sertifikat. 

Gambar 3.31, merupakan ERD pada modul kelas terdiri dari dp_kelas, dan 

dp_kompetensi, dp_kelas memiliki hubungan dengan dp_ptk, yaitu satu kelas 

hanya dapat memiliki satu wali kelas, dan satu kelas hanya boleh memiliki satu 

kompetensi (IPA,IPS atau umum). 

 

Gambar 3.32. ERD Modul Siswa 
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Gambar 3.32, merupakan ERD pada modul siswa yang terdiri dari dp_siswa, 

dp_log_mutasi siswa dan dp_log_mutasisiswa. Sedangkan dp_lapbln_aslsklh, 

dp_lapbln_ptssklh, dp_lapbln_agama, dp_lapbln_thnlahir, dp_lapbln_mengulang 

diambil dari jumlah pada siswa yang dilakukan pada proses pengkodean sehingga 

hanya memiliki hubungan dengan profil sekolah.   

 

Gambar 3.33. ERD Modul Profil Sekolah dan Modul Users 

Gambar 3.33, merupakan ERD pada modul profil sekolah terdiri dari 

dp_profil_sekolah, dp_jenjang_pendidikan, dp_kecamatan, dp_kabkot, dan 

dp_provinsi. Sedangkan modul user merupakan tabel users untuk menyimpan 

data-data admin pada operator sekolah.  
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3.2.3.4.  Perancangan Antar Muka Sistem 

 

1. Desain Form Login 

Form Login berfungsi sebagai kemanan sistem, dan sebagai akses dari pengguna 

ke dalam sistem. Perancangan Desain form login disajikan pada Gambar 3.34. 

 

 

           

 

Gambar 3.34. Desain form login 

2. Desain Menu Utama Operator Sekolah 

Menu utama terdiri dari menu beranda, profil sekolah, sarana dan prasarana, 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), grafik jumlah, laporan, dan menu 

operator sekolah. Perancangan desain menu utama operator disajikan pada 

Gambar 3.35. 

 

Gambar 3.35.  Desain menu utama operator 

 

 

 

 ID Anda 

Password 

  Masuk 
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2.1. Desain Menu Profil Sekolah 

Menu profil sekolah berisi halaman untuk melihat profil sekolah dan halaman 

ubah data profil sekolah. Perancangan desain menu profil sekolah disajikan pada 

Gambar 3.36. dan 3.37. 

 

 Gambar 3.36.  Desain Menu Profil Sekolah 

Gambar 3.37. merupakan desain form ubah profil sekolah, Operator sekolah dapat 

mengubah data profil sekolah yang ada. Data yang  diubah adalah data nama 

sekolah, jenjang,  jenis sekolah, nama badan penyelenggara, akte yayasan, status 

gedung, akreditasi sekolah, NPSN, NSS, NIS, email, website, alamat, foto, waktu 

belajar, jumlah siswa laki-laki, jumlah siswa perempuan, jumlah total, tanggal 

surat pendirian, tanggal akreditasi,  dan nomor surat pendirian. 
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Gambar 3.37.  Desain Menu Ubah Profil Sekolah 

2.2.  Desain Halaman Menu Sarana dan Prasarana 

Desain Halaman menu sarana dan prasana terdiri dari submenu lahan, bangunan, 

sarana, prasarana, lokasi sekolah, listrik, dan sumber dana yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Desain Halaman Submenu lahan 

Desain Halaman submenu lahan digunakan untuk menampilkan informasi lahan. 

Operator sekolah dapat menambah, mengubah, dan memperbaharui data lahan. 

Desain halaman submenu lahan ditampilkan pada Gambar 3.38. 

Gambar 3.39. merupakan desain halaman untuk menambah data lahan, satu 

sekolah dapat memiliki lebih dari satu lahan. Operator sekolah dapat memasukkan 

seluruh data lahan yang ada, atau hanya memasukkan data yang wajib diisi yaitu 



57 
 

 
 

data nama lahan dan nomor akta lahan, data lahan yang wajib diisi ditandai 

dengan diberikan tanda bintang. 

 

Gambar 3.38. Desain Halaman Submenu Lahan 

 

Gambar 3.39. Desain Halaman Submenu Tambah Data Lahan 

Update data 
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Gambar 3.40. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Lahan 

Gambar 3.40 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data lahan, pada 

menu ini operator sekolah dapat melengkapi data yang belum terisi atau merubah 

data yang perlu diperbarui. 

 

Gambar 3.41. Desain Halaman Submenu Bangunan 

Update data 
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b. Desain Halaman Submenu Bangunan 

Desain Halaman submenu bangunan digunakan untuk menampilkan informasi 

bangunan. Operator sekolah dapat menambah, mengubah, dan memperbaharui 

data bangunan. Desain halaman submenu bangunan ditampilkan pada Gambar 

3.41. 

Gambar 3.42. merupakan desain halaman untuk menambah data bangunan, satu 

sekolah dapat memiliki lebih dari satu bangunan. Operator sekolah dapat 

memasukkan seluruh data bangunan sesuai dengan form yang disediakan, atau 

hanya memasukkan data yang wajib diisi yaitu data nama bangunan dan nomor 

akta, data bangunan yang wajib diisi ditandai dengan diberikan tanda bintang. 

 

Gambar 3.42. Desain Halaman Submenu Tambah Data Bangunan 

Gambar 3.43 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data bangunan, pada 

menu ini operator sekolah dapat melengkapi data yang belum terisi atau merubah 

data yang perlu diperbarui. 
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Gambar 3.43. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Bangunan 

c. Desain Halaman Submenu Sarana 

Desain Halaman submenu sarana digunakan untuk menampilkan informasi sarana. 

Operator sekolah dapat menambah, mengubah, dan memperbaharui data sarana. 

Desain halaman submenu sarana ditampilkan pada Gambar 3.44. 

 

Gambar 3.44. Desain Halaman Submenu Sarana 

Update data 
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Gambar 3.45. Desain Halaman Submenu Tambah Data Sarana 

Gambar 3.45 merupakan desain halaman untuk menambah data sarana, satu 

sekolah dapat memiliki lebih dari satu sarana. Operator sekolah dapat 

memasukkan seluruh data sarana sesuai dengan form yang disediakan, atau hanya 

memasukkan data yang wajib diisi yaitu data nama sarana, data sarana yang wajib 

diisi ditandai dengan diberikan tanda bintang. 

 

Gambar 3.46. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Sarana 
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Gambar 3.46 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data sarana, pada 

menu ini operator sekolah dapat melengkapi data yang belum terisi atau merubah 

data yang perlu diperbarui. 

d. Desain Halaman Submenu Prasarana 

Desain Halaman submenu prasarana digunakan untuk menampilkan informasi 

prasarana. Operator sekolah dapat menambah, mengubah, dan memperbaharui 

data prasarana. Desain halaman submenu prasarana ditampilkan pada Gambar 

3.47. 

 

Gambar 3.47. Desain Halaman Submenu Prasarana 

Gambar 3.48 merupakan desain halaman untuk menambah data prasarana, satu 

sekolah dapat memiliki lebih dari satu prasarana. Operator sekolah dapat 

memasukkan seluruh data prasarana sesuai dengan form yang disediakan, atau 

hanya memasukkan data yang wajib diisi yaitu data nama prasarana, data 

prasarana yang wajib diisi ditandai dengan diberikan tanda bintang. 

Update data 
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Gambar 3.48. Desain Halaman Submenu Tambah Data Prasarana 

 

Gambar 3.49. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Prasarana 
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Gambar 3.49 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data prasarana, pada 

menu ini operator sekolah dapat melengkapi data yang belum terisi atau merubah 

data yang perlu diperbarui. 

e. Desain Halaman Submenu Lokasi Sekolah 

Desain Halaman submenu lokasi sekolah digunakan untuk menampilkan 

informasi fasilitas yang ada disekitar lokasi sekolah. Operator sekolah dapat 

menambah, dan mengubah data lokasi sekolah. Desain halaman submenu lokasi 

sekolah ditampilkan pada Gambar 3.50. 

 

Gambar 3.50. Desain Halaman Submenu Lokasi Sekolah 

Gambar 3.51 merupakan desain halaman untuk menambah data lokasi sekolah, 

satu sekolah dapat memiliki lebih dari satu lokasi sekolah. Operator sekolah dapat 

memasukkan seluruh data lokasi sekolah sesuai dengan form yang disediakan, 

atau hanya memasukkan data yang wajib diisi yaitu data nama fasilitas, data 

lokasi sekolah yang wajib diisi ditandai dengan diberikan tanda bintang. 
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Gambar 3.51. Desain Halaman Submenu Tambah Data Lokasi Sekolah 

 

Gambar 3.52. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Lokasi Sekolah 

Gambar 3.52 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data lokasi sekolah, 

pada menu ini operator sekolah dapat melengkapi data yang belum terisi atau 

merubah data yang perlu diperbarui. 
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f. Desain Halaman Submenu Listrik 

Desain Halaman submenu listrik sekolah digunakan untuk menampilkan 

informasi listrik. Operator sekolah dapat menambah, dan mengubah data listrik. 

Desain halaman submenu listrik ditampilkan pada Gambar 3.53. 

 

Gambar 3.53. Desain Halaman Submenu Listrik 

 

Gambar 3.54. Desain Halaman Submenu Tambah Data Listrik 
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Gambar 3.54 merupakan desain halaman untuk menambah data listrik, satu 

sekolah dapat memiliki lebih dari satu listrik. Operator sekolah dapat 

memasukkan seluruh data listrik sesuai dengan form yang disediakan, atau hanya 

memasukkan data yang wajib diisi yaitu data sumber listrik, rekening dan daya. 

Data listrik yang wajib diisi ditandai dengan diberikan tanda bintang. 

 

Gambar 3.55. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Listrik 

Gambar 3.55 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data listrik, pada 

menu ini operator sekolah dapat melengkapi data yang belum terisi atau merubah 

data yang perlu diperbarui. 

g. Desain Halaman Submenu Sumber Dana 

Desain Halaman submenu sumber dana sekolah digunakan untuk menampilkan 

informasi sumber dana. Operator sekolah dapat menambah, dan mengubah data 

sumber dana. Desain halaman submenu sumber dana ditampilkan pada Gambar 

3.56. 
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Gambar 3.56. Desain Halaman Submenu Sumber Dana 

 

Gambar 3.57. Desain Halaman Submenu Tambah Data Sumber Dana 

Gambar 3.57 merupakan desain halaman untuk menambah data sumber dana, satu 

sekolah dapat memiliki lebih dari satu sumber dana. Operator sekolah dapat 
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memasukkan seluruh data sumber dana sesuai dengan form yang disediakan, atau 

hanya memasukkan data yang wajib diisi yaitu data jenis sumber dana dan jumlah. 

Data sumber dana yang wajib diisi ditandai dengan diberikan tanda bintang. 

 

Gambar 3.58. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Sumber Dana 

Gambar 3.58 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data sumber dana, 

pada menu ini operator sekolah dapat melengkapi data yang belum terisi atau 

merubah data yang perlu diperbarui. 

3. Desain Halaman Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pada Menu 

Operator Sekolah 

Desain Halaman menu PTK  terdiri dari submenu profil PTK, pelanggaran PTK, 

mata pelajaran, kelas dan siswa dengan penjelasan sebagai berikut: 
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a. Desain Halaman Submenu Profil PTK Pada Operator Sekolah 

Desain Halaman submenu profil PTK digunakan untuk menampilkan informasi 

profil PTK. Operator Sekolah dapat menambah, mengubah, dan memperbaharui 

data profil PTK. Desain halaman submenu profil PTK ditampilkan pada Gambar 

3.59. 

 

Gambar 3.59. Desain Halaman Submenu Profil PTK Pada Operator Sekolah 

Gambar 3.60 merupakan desain halaman untuk menambah data profil PTK, satu 

sekolah dapat memiliki lebih dari satu PTK. Operator sekolah dapat memasukkan 

seluruh data profil PTK sesuai dengan form yang disediakan, atau hanya 

memasukkan data yang wajib diisi yaitu data NIP, nama, jurusan, dan password. 

Data sumber dana yang wajib diisi ditandai dengan diberikan tanda bintang. 
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Gambar 3.60. Desain Halaman Submenu Profil PTK Tambah Data Pada Operator 

Sekolah 

 

Gambar 3.61. Desain Halaman Submenu Perbaiki Profil PTK 
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Gambar 3.61 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data profil PTK, 

pada menu ini operator sekolah dapat melengkapi data yang belum terisi atau 

merubah data yang perlu diperbarui. 

b. Desain Halaman Submenu Pelanggaran PTK 

Desain Halaman submenu pelanggaran PTK digunakan untuk menampilkan 

informasi pelanggaran PTK. Operator Sekolah dapat menambah, dan mengubah 

data pelanggaran PTK. Desain halaman submenu pelanggaran PTK ditampilkan 

pada Gambar 3.62. 

 

Gambar 3.62. Desain Halaman Submenu Pelanggaran PTK 

Gambar 3.63 merupakan desain halaman untuk menambah data pelanggaran PTK, 

satu sekolah dapat memiliki beberapa PTK yang melakukan pelanggarana. 

Operator sekolah dapat memasukkan seluruh data pelanggaran PTK sesuai dengan 

form yang disediakan, atau hanya memasukkan data yang wajib diisi yaitu data 

NIP, dan jenis penanganan. Data pelanggaran PTK yang wajib diisi ditandai 

dengan diberikan tanda bintang. 
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Gambar 3.63. Desain Halaman Submenu Tambah Data Pelanggaran PTK 

 

  Gambar 3.64. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Pelanggaran PTK 
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Gambar 3.64 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data pelanggaran 

PTK, pada menu ini operator sekolah dapat melengkapi data yang belum terisi 

atau merubah data yang perlu diperbarui. 

c. Desain Halaman Submenu Mata Pelajaran 

Desain Halaman submenu mata pelajaran digunakan untuk menampilkan 

informasi mata pelajaran. Operator Sekolah dapat menambah, dan mengubah data 

mata pelajaran. Desain halaman submenu mata pelajaran ditampilkan pada 

Gambar 3.65. 

 

Gambar 3.65. Desain Halaman Submenu Mata Pelajaran 

Gambar 3.66 merupakan desain halaman untuk menambah data mata pelajaran, 

satu sekolah dapat memiliki banyak mata pelajaran. Operator sekolah dapat 

memasukkan seluruh data mata pelajaran sesuai dengan form yang disediakan, 

atau hanya memasukkan data yang wajib diisi yaitu data nama mata pelajaran. 

Data mata pelajaran yang wajib diisi ditandai dengan diberikan tanda bintang. 
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Gambar 3.66. Desain Halaman Submenu Tambah Data Mata Pelajaran 

 

Gambar 3.67. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Mata Pelajaran 
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Gambar 3.67 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data mata pelajara , 

pada menu ini operator sekolah dapat melengkapi data yang belum terisi atau 

merubah data yang perlu diperbarui. 

d. Desain Halaman Submenu Kelas 

Desain Halaman submenu kelas digunakan untuk menampilkan informasi kelas. 

Operator Sekolah dapat menambah, dan mengubah data kelas. Desain halaman 

submenu kelas ditampilkan pada Gambar 3.68. 

 

Gambar 3.68. Desain Halaman Submenu Kelas 

Gambar 3.69 merupakan desain halaman untuk menambah data kelas, satu 

sekolah dapat memiliki banyak kelas. Operator sekolah dapat memasukkan 

seluruh data kelas sesuai dengan form yang disediakan, atau hanya memasukkan 

data yang wajib diisi yaitu data nama kelas. Data kelas yang wajib diisi ditandai 

dengan diberikan tanda bintang. 
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Gambar 3.69. Desain Halaman Submenu Tambah Data Kelas 

 

Gambar 3.70. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Kelas 
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Gambar 3.70 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data kelas, pada 

menu ini operator sekolah dapat melengkapi data yang belum terisi atau merubah 

data yang perlu diperbarui. 

e. Desain Halaman Submenu Siswa 

Desain Halaman submenu siswa digunakan untuk menampilkan informasi siswa. 

Operator Sekolah dapat menambah, mengubah, dan memperbarui data siswa. 

Desain halaman submenu siswa ditampilkan pada Gambar 3.71. 

 

Gambar 3.71. Desain Halaman Submenu Siswa 

Gambar 3.72 merupakan desain halaman untuk menambah data siswa, satu 

sekolah dapat memiliki banyak siswa. Operator sekolah dapat memasukkan 

seluruh data siswa sesuai dengan form yang disediakan, atau hanya memasukkan 

data yang wajib diisi yaitu data NIS, nama siswa, dan tahun masuk. Data siswa 

yang wajib diisi ditandai dengan diberikan tanda bintang. 
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Gambar 3.72. Desain Halaman Submenu Tambah Data Siswa 

 

Gambar 3.73. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Siswa 
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Gambar 3.73 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data siswa, pada 

menu ini operator sekolah dapat melengkapi data yang belum terisi atau merubah 

data yang perlu diperbarui. 

4. Desain Halaman Grafik  

Desain Halaman menu grafik  terdiri dari submenu grafik jumlah PTK, grafik 

jumlah siswa, grafik jumlah sarana dan grafik jumlah prasarana dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

a. Desain Halaman Submenu Grafik Jumlah PTK 

Desain Halaman submenu grafik jumlah PTK digunakan untuk menampilkan 

jumlah PTK pada bulan dan tahun tertentu. Operator Sekolah memilih bulan dan 

tahun, kemudian sistem menampilkan jumlah PTK dengan grafik. Desain halaman 

submenu grafik jumlah PTK ditampilkan pada Gambar 3.74. 

 

Gambar 3.74. Desain Halaman Grafik Jumlah PTK 
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b. Desain Halaman Submenu Grafik Jumlah Siswa 

Desain Halaman submenu grafik jumlah siswa digunakan untuk menampilkan 

jumlah siswa pada bulan dan tahun tertentu. Operator Sekolah memilih bulan dan 

tahun, kemudian sistem menampilkan jumlah siswa dengan grafik. Desain 

halaman submenu grafik jumlah siswa ditampilkan pada Gambar 3.75. 

 

Gambar 3.75. Desain Halaman Grafik Jumlah Siswa 

c. Desain Halaman Submenu Grafik Jumlah Sarana 

Desain Halaman submenu grafik jumlah sarana digunakan untuk menampilkan 

jumlah sarana pada bulan dan tahun tertentu. Operator Sekolah memilih bulan dan 

tahun, kemudian sistem menampilkan jumlah sarana dengan grafik. Desain 

halaman submenu grafik jumlah sarana ditampilkan pada Gambar 3.76. 
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Gambar 3.76. Desain Halaman Grafik Jumlah Sarana 

d. Desain Halaman Submenu Grafik Jumlah Prasarana 

Desain Halaman submenu grafik jumlah prasarana digunakan untuk menampilkan 

jumlah prasarana pada bulan dan tahun tertentu. Operator Sekolah memilih bulan 

dan tahun, kemudian sistem menampilkan jumlah prasarana dengan grafik. Desain 

halaman submenu grafik jumlah prasarana ditampilkan pada Gambar 3.77. 

 

Gambar 3.77. Desain Halaman Grafik Jumlah Prasarana 
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5. Desain Halaman Laporan Sekolah 

Desain Halaman menu laporan sekolah berisi submenu laporan bulanan dan 

laporan akreditasi. Operator sekolah memilih bulan dan tahun, kemudian sistem 

menampilkan laporan bulanan sesuai dengan bulan dan tahun yang dipilih. Pada 

submenu laporan bulanan excel operator sekolah tidak memilih bulan dan tahun. 

Kemudian sistem menampilkan data laporan bulanan dengan format excel sesuai 

dengan tahun yang dipilih. Desain halaman laporan ditampilkan pada Gambar 

3.78. 

 

Gambar 3.78. Desain Halaman Laporan Sekolah 

6. Desain Halaman Menu PTK  

Desain Halaman menu PTK  terdiri dari submenu profil PTK, riwayat pendidikan, 

riwayat mengjajar, sertifikasi, prestasi, seminar dan sertifikat, dengan penjelasan 

sebagai berikut: 
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a. Desain Halaman Submenu Profil PTK 

Desain Halaman submenu profil PTK digunakan untuk menampilkan informasi 

profil PTK. PTK dapat mengubah, dan memperbaharui data profil PTK. Desain 

halaman submenu profil PTK ditampilkan pada Gambar 3.80. 

 

Gambar 3.79. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Profil PTK 
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Gambar 3.79 merupakan desain halaman untuk memperbaiki profil PTK , pada 

menu ini PTK dapat melengkapi data yang belum terisi atau merubah data yang 

perlu diperbarui. 

 

Gambar 3.80. Desain Halaman Submenu Profil PTK 

b. Desain Halaman Submenu Riwayat Pendidikan 

Desain Halaman submenu riwayat pendidikan digunakan untuk menampilkan 

informasi pendidikan. PTK dapat menambah, dan mengubah data riwayat 

pendidikan. Desain halaman submenu riwayat pendidikan ditampilkan pada 

Gambar 3.81. 
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Gambar 3.81. Desain Halaman Submenu Riwayat Pendidikan 

 

Gambar 3.82. Desain Halaman Submenu Tambah Data Riwayat Pendidikan SD 

Gambar 3.82 merupakan desain halaman untuk menambah data riwayat 

pendidikan SD, satu PTK dapat memiliki banyak riwayat pendidikan, yaitu 

pendidikan SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/sederajat dan perguruan tinggi. 



87 
 

 
 

Setiap jenjang pendidikan memiliki form tambah riwayat pendidikan. PTK dapat 

memasukkan seluruh data riwayat pendidikan SD sesuai dengan form yang 

disediakan, atau hanya memasukkan data yang wajib diisi yaitu data NIS, nama 

PTK, nama sekolah, tahun masuk dan tahun lulus. Data riwayat pendidikan PTK 

yang wajib diisi ditandai dengan diberikan tanda bintang. 

 

Gambar 3.83. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Riwayat Pendidikan 

Gambar 3.83, merupakan desain halaman untuk memperbaiki data riwayat 

pendidikan PTK, pada menu ini PTK dapat melengkapi data yang belum terisi 

atau merubah data yang perlu diperbarui. 

c. Desain Halaman Submenu Riwayat Mengajar 

Desain Halaman submenu riwayat mengajar digunakan untuk menampilkan 

informasi riwayat mengajar. PTK dapat menambah dan mengubah data riwayat 



88 
 

 
 

mengajar. Desain halaman submenu riwayat mengajar ditampilkan pada Gambar 

3.84. 

 

Gambar 3.84. Desain Halaman Submenu Riwayat Mengajar 

 

Gambar 3.85. Desain Halaman Submenu Tambah Data Riwayat Mengajar 
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Gambar 3.85 merupakan desain halaman untuk menambah data riwayat mengajar, 

satu PTK dapat memiliki banyak riwayat mengajar. PTK dapat memasukkan 

seluruh data riwayat mengajar sesuai dengan form yang disediakan, atau hanya 

memasukkan data yang wajib diisi yaitu data NIS, nama PTK, nama sekolah, 

tahun mengajar, dan mata pelajaran. Data riwayat mengajar yang wajib diisi 

ditandai dengan diberikan tanda bintang. 

 

Gambar 3.86. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Riwayat Mengajar 

Gambar 3.86 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data riwayat 

mengajar, pada menu ini PTK dapat melengkapi data yang belum terisi atau 

merubah data yang perlu diperbarui. 

d. Desain Halaman Submenu Sertifikasi 

Desain Halaman submenu sertifikasi digunakan untuk menampilkan informasi 

sertifikasi. PTK dapat menambah dan mengubah data sertifikasi. Desain halaman 

submenu sertifikasi ditampilkan pada Gambar 3.87. 
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Gambar 3.87. Desain Halaman Submenu Sertifikasi 

Gambar 3.88 merupakan desain halaman untuk menambah data sertifikasi. satu 

PTK hanya dapat memiliki satu sertifikasi. Form tambah data sertifikasi hanya 

ditampilkan jika data sertifikasi kosong. PTK harus memasukkan seluruh data 

sertifikasi sesuai dengan form yang disediakan. 

 

Gambar 3.88. Desain Halaman Submenu Tambah Data Sertifikasi 
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Gambar 3.89. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Sertifikasi 

 

Gambar 3.90. Desain Halaman Submenu Prestasi 
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Gambar 3.89 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data sertifikasi, pada 

menu ini PTK dapat melengkapi data yang belum terisi atau merubah data yang 

perlu diperbarui. 

e. Desain Halaman Submenu Prestasi 

Desain Halaman submenu prestasi digunakan untuk menampilkan informasi 

prestasi. PTK dapat menambah dan mengubah data prestasi. Desain halaman 

submenu prestasi ditampilkan pada Gambar 3.90. 

 

Gambar 3.91. Desain Halaman Submenu Tambah Data Prestasi 

Gambar 3.91 merupakan desain halaman untuk menambah data prestasi, satu PTK 

dapat memiliki banyak prestasi. PTK dapat memasukkan seluruh data prestasi 

sesuai dengan form yang disediakan, atau hanya memasukkan data yang wajib 

diisi yaitu data NIP, nama PTK, dan tema. Data prestasi yang wajib diisi ditandai 

dengan diberikan tanda bintang. 
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Gambar 3.92. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Prestasi 

Gambar 3.92 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data prestasi, pada 

menu ini PTK dapat melengkapi data yang belum terisi atau merubah data yang 

perlu diperbarui. 

f. Desain Halaman Submenu Seminar dan Sertifikat 

Desain Halaman submenu seminar dan sertifikat digunakan untuk menampilkan 

informasi seminar dan sertifikat. PTK dapat menambah dan mengubah data 

seminar dan sertifikat. Desain halaman submenu seminar dan sertifikat 

ditampilkan pada Gambar 3.93. 

Gambar 3.94 merupakan desain halaman untuk menambah data seminar dan 

sertifikat, satu PTK dapat memiliki banyak seminar dan sertifikat. PTK dapat 

memasukkan seluruh data seminar dan sertifikat sesuai dengan form yang 

disediakan, atau hanya memasukkan data yang wajib diisi yaitu data NIP, nama 
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PTK, dan tema seminar. Data seminar dan sertifikat yang wajib diisi ditandai 

dengan diberikan tanda bintang. 

 

Gambar 3.93. Desain Halaman Submenu Seminar dan Sertifikat 

 

Gambar 3.94. Desain Halaman Submenu Tambah Data Seminar dan Sertifikat 

Gambar 3.95 merupakan desain halaman untuk memperbaiki data seminar dan 

sertifikat, pada menu ini PTK dapat melengkapi data yang belum terisi atau 

merubah data yang perlu diperbarui. 
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Gambar 3.95. Desain Halaman Submenu Perbaiki Data Seminar dan Sertifikat 

7. Desain Halaman Data Diri Operator Sekolah 

Gambar 3.96 merupakan desain halaman untuk memperbaiki diri operator 

sekolah. pada menu ini operator sekolah dapat melengkapi data yang belum terisi 

atau merubah data yang perlu diperbarui. 

 

Gambar 3.96. Desain Halaman Data Diri Operator Sekolah 


