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ABSTRACT 

 

The Result Assessment of learning to students in the world of education is one very 

important factor, because with the assessment of learning outcomes, it will show clearly 

the level of success of an education provider (school) in educating their students. The 

existence of learning outcomes assessment, will also give a clear picture of student 

achievement of learning outcomes, either individually or overall. 

Elementary School Puro 1 Pakualaman is one of the organizers of education 

(schools) in the city of Yogyakarta. Giving value to the student learning outcomes still 

manual, so that the data processing of student can take a long time and the information 

produced less quality and value. 

The solution of problem solving such cases is to create an information system 

student learning outcomes assessment. This system is built using JAVA programming 

language, a language that is very popular nowadays. because the toughness of multi-

platform. Where an application using Java language to be used in a wide range of 

Information Systems. The existence of this system, is expected to replace the old system 

(manual) with the new system (computerized), so that the processing of student data 

more quickly, accurately and the information generated will be higher quality and value. 
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1. PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak akan bisa maju 

selama belum memperbaiki kualitas sumber daya manusia bangsa kita. Maka 

peningkatan kualitas layanan pendidikan dan sekolah di Indonesia yang belum 

memenuhi standarisasi layanan yang baik perlu segera diimplementasikan, sehingga 

mampu memberikan efek positif  dalam peningkatan sumber daya manusia 

Indonesia. Kualitas hidup bangsa dapat meningkat jika ditunjang dengan sistem 

pendidikan yang mapan, sehingga memungkinkan kita berpikir kritis, kreatif, dan 

produktif. 

Selama ini layanan sekolah yang berupa laporan hasil belajar siswa kepada 

orang tua dilakukan pada setiap akhir semester atau akhir tahun.  Hasil kegiatan 

belajar–mengajar tersebut biasanya dievaluasi oleh pengajar dengan memberikan 

ujian terhadap siswa. Hasil ujian tersebut berupa nilai akademik yang biasanya 

dilaporkan pada sebuah buku laporan kemajuan belajar siswa atau raport setiap 

semester. Buku raport digunakan untuk melaporkan hasil kemajuan siswa selama 

mengikuti kegiatan belajar – mengajar. Buku raport tersebut biasanya diberikan 

kepada wali siswa oleh pihak penyelenggara tempat belajar – mengajar tersebut 

diadakan, dengan megundang wali siswa untuk datang ke sekolah. 

 

2. LANDASAN TEORI 

Pengertian  Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

 

Definisi Basis Data 

Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar komputer dan menggunakan 

perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya atau memprosesnya. 

 

Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD merupakan suatu teknik untuk mengorganisasikan dan 

mendokumentasikan system data atau suatu teknik yang digunakan untuk 

memodelkan kebutuhan data dan desain system database yang memenuhi 

keperluan-keperluan tadi. 



ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan stuktur 

dan hubungan antardata. Pada dasarnya ada 3 macam simbol yang digunakan, 

yaitu: 

a. Entity 

Adalah suatu object yang dapat diidentifikasikan dalam lingkungan pemakai, 

sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. 

Entitas digambarkan dalam bentuk persegi empat. 

 

 

Gambar. 2.1. Entity 

b. Atribut 

Entitas mempunyai elemen yang disebut atribut dan berfungsi mendeskripsikan 

karakter entitas. Setiap ERD bisa berisi lebih dari satu atribut. Entitas 

digambarkan dalam bentuk elips. 

 

 

Gambar. 2.2. Atribut 

 

c. Hubungan / relationship 

Hubungan diantara beberapa entity harus dibedakan antara hubungan atau 

bentuk hubungan antarentitas dengan isi dari hubungan itu sendiri. Relationship 

digambarkan dalam bentuk intan (diamonds). 

 

 

 

Gambar. 2.3. Hubungan / relationship 

MySQL 

My SQL (My Structure Query Language) Multi user database yang mempunyai bahasa 

Structured Query Language, memproses untuk menampung data yang cukup besar.  

SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses server database. 

 Perintah Perintah MySQL  

a. DDL (data Definition Language) 

Merupakan kelompok perintah yang digunakan untuk melakukan 

pendefinisian database dan pendefinisian table. Dengan kelompok perintah 

dalam DDL ini maka kita dapat membuat table, mengubah strukturnya, 

menghapus table, membuat indeks untuk table. Adapun Contoh dari DDL adalah 

sebagai berikut : 



• Untuk membuat database dgunakan perintah berikut : 

   CREATE DATABASE nama_database : 

Nama database diawali dengan mengunakan huruf, kemudian diikuti dengan 

kombinasi huruf dan karakter, sebaiknya tidak mengandung spasi dan tanda 

baca.  

• Untuk mengunakan database tersebut digunakan perintah 

USE Nama_database : 

• Cara membuat table adalah dengan mengunakan perintah : 

CREATE TABLE Nama_table} 

{ 

Field1_Tipedata1, Field2, Tipedata2 ;  }; 

• Untuk menambah Field baru pada table digunakan perintah berikut 

 ALTER TABLE nama_table ADD fieldbaru, tipenya ; 

• Apabila table yang telah dibuat dan tidak diperlukan lagi maka dapat di 

hapus dengan perintah : 

  DROP TABLE nama_table ; 

• Begitu juga terhadap database yang tidak diperlukan lagi dapat dihapus 

dengan perintah: 

  DROP DATABASE nama_tabel1; 

 

b. DML (Data Manipulation Language) 

Data Manipulation Language merupakan bahasa yang digunakan untuk 

melakukan manipulasi data dalam database (tambah, ubah, hapus, copy). 

Perintah perintah yang termasuk dari DML adalah : 

• INSERT  

Perintah insert digunakan untuk memasukkan  data ke dalam table, perintah 

insert dapat dituliskan langsung sebagai berikut : 

 INSERT INTO nama_tabel1 value (nilai1,nilai2,..} ; 

• DELETE 

Perintah delete digunakan untuk melakukan penghapusan record dari suatu 

table yang memiliki kondisi. Perintah delete dapat di tuliskan sebagai berikut 

: 

    SELECT FROM namatabel 

    {  WHERE kondisi } ; 

  



 

• SELECT 

Perintah select digunakan untuk menampilkan isi dari suatu table. Perintah 

select dapat dituliskan sebagai berikut : 

SELECT {* } field {.field2 { ,….} }} FROM namatabel 

{ Where Kondosi } ; 

Tanda * digunakan untuk menampilkan seluruh field dari table, 

Kondisi adalah criteria data dalam table yang ditampilkan.  

 

• UPDATE 

Perintah update digunakan untuk memperbaiki data dalam suatu record 

(baris) dalam suatu table. Perbaikan dapat dilakukan untuk satu record, 

beberapa, atau seluruh record, Perintah update dapat langsung dituliskan 

sebagai berikut : 

UPDATE  namatabel SET field=nilai1 (field2 = niali2{…}) 

{ WHERE kondisi } ; 

 

3. GAMBARAN UMUM 

Profil SD Puro 1 Pakualaman Yogyakarta 

Berdiri  :14 April 1944 

NIS  : 100050 

NSS  : 101046006009 

Alamat  : Puro Pakualaman Belakang Yogyakarta 

    Jl Harjowinatan 15 B RT 47 RW 10 

Kelurahan : Purwokinanti 

Kecamatan  : Pakualaman 

Kode Pos : 55112 

Telepon   : (0274) 586912 

Email  : esdepuro@yahoo.co.id 

 

  



Flowchart System Yang Sedang Berjalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Flowchart System yang sedang berjalan 

        Keterangan  

 : Simbol dokumen / laporan 

 

 : Simbol input manual 

  

 : Simbol arus data 
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4. PEMBAHASAN 

Sistem yang Diusulkan 

Flowchart 

       Flowchart sering diterjemahkan bagan alir atau diagram alir, sehingga 

flowchart dapat diartikan juga sebagai penggambaran pemetaan sebuah obyek arus 

pekerjaan yang terjadi dalam aktivitas. Flowchart sistem yang diusulkan dapat lebih 

menunjang memperlancar sistem pengolahan data siswa pada SD N PURO 

PAKUALAMAN 1 YOGYAKARTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.1. Flowchart  
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Data flow Diagram yang diusulkan 

Data flow diagram juga salah satu alat untuk menggambarkan suatu sistem dari 

aspek arus data yang tejadi dan alat ini sangat membantu didalam komunikasi bagi 

sistem dan untuk memahami sistem secara logis. 

        Keuntungan DFD adalah memudahkan pemakai yang kurang menguasai 

bidang komputer untuk mengerti sistem yang ada di SD N PURO  PAKUALAMAN 1 

YOGYAKARTA. 

DFD Level 0 

 

 

Gambar. 4.2. DFD Level 0 

  



DFD Level 1 

 

Gambar. 4.3. DFD Level 1 

 

Perancangan Database  

  Perancangan database adalah tahapan bagaimana mengatur dan mendesain 

database yang akan menghasilkan suatu data yang cepat dan efisien serta mudah dalam 

melakukan proses manipulasi data. Informasi yang diambil dari database tersimpan 

secara logis. Database dapat diartikan sebagai kumpulan data yang terdiri atas satu 

sama lain. Tabel berfungsi untuk menyimpan data dan memerlukan suatu data yang 

berhubungan dengan topik tertentu. 

  



Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD), berguna untuk  memodelkan sistem yang 

nantinya akan dikembangkan basis datanya. Model ini juga membantu perancangan 

basis data pada saat melakukan analisis dan perancangan basis data karena model ini 

terdapat data di dalamnya. ERD adalah alat pemodelan data utama dan akan membantu 

mengorganisasikan data  dalam suatu proyek ke dalam entitas-entitas dan menentukan 

hubungan antar entitas.  

 

Gambar. 4.4. Entity Relationship Diagram 

  



Hubungan Antar Tabel 

 

Gambar. 4.5. Hubungan Antar Tabel 

Implementasi Program 

Proses penghitungan jumlah nilai rata-rata:

 

Gambar. 4.6. Nilai Rata-Rata 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Proses penghitungan jumlah nilai dengan menggunakan perintah query pada 

Netbeans 6.8, berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata setiap siswa. 

  

private void HitungJumlah() { 
        int mp1, mp2, mp3, mp4, mp5, mp6, mp7, mp8, mp9, mp10, mp11; 
        int jumlah; double rata2; 
 
        mp1 = Integer.valueOf(txtAgama.getText()); 
        mp2 = Integer.valueOf(txtKewarganegaraan.getText()); 
        mp3 = Integer.valueOf(txtBhsIndonesia.getText()); 
        mp4 = Integer.valueOf(txtMatematika.getText()); 
        mp5 = Integer.valueOf(txtIPA.getText()); 
        mp6 = Integer.valueOf(txtIPS.getText()); 
        mp7 = Integer.valueOf(txtSeniBudaya.getText()); 
        mp8 = Integer.valueOf(txtJasmani.getText()); 
        mp9 = Integer.valueOf(txtBhsJawa.getText()); 
        mp10 = Integer.valueOf(txtBhsInggris.getText()); 
        mp11 = Integer.valueOf(txtIT.getText()); 
 
        jumlah = 

mp1+mp2+mp3+mp4+mp5+mp6+mp7+mp8+mp9+mp10+mp11; 
        rata2 = jumlah / 11.00; 
 
        txtJumlahNilai.setText(String.valueOf(jumlah)); 
         
        if (String.valueOf(rata2).length() < 4 ) { 
            txtNilaiRata2.setText(String.valueOf(rata2).substring(0, 3)); 
        } else { 
            txtNilaiRata2.setText(String.valueOf(rata2).substring(0, 4)); 
        }  
    } 



Proses penghitungan jumlah kehadiran: 

 

 Gambar. 4.7. Jumlah Nilai Kehadiran 

 

 

 

 

 

 

 

  

private void HitungJumlahKehadiran() { 
        int kh1, kh2, kh3; 
        int jumlahkh; 
 
        kh1 = Integer.valueOf(txtSakit.getText()); 
        kh2 = Integer.valueOf(txtIjin.getText()); 
        kh3 = Integer.valueOf(txtTanpaKeterangan.getText()); 
 
        jumlahkh = kh1+kh2+kh3; 
        txtJumlahKehadiran.setText(String.valueOf(jumlahkh)); 
    } 

 



Hasil Penelitian 

Form ini akan muncul apabila user memilih login seb agai Tata Usaha. 

Tata Usaha hanya dapat mengakses layanan sebatas input data dan hasil laporan 

saja. 

 

Gambar. 4.8. Form Utama Tata Usaha 

Form ini akan muncul apabila user memilih login seb agai Guru. 

Guru hanya dapat mengakses layanan sebatas Input Penilaian siswa dan 

membuat laporannya. 

 

Gambar. 4.9. Form Utama Guru 



Form ini akan muncul apabila user memilih login seb agai Admin. 

Admin hanya dapat mengakses data user untuk menambah user, id_user dan 

password. 

 

 Gambar. 4.19. Form Utama Admin 

 

5. PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari uraian dan penjelasan secara keseluruhan maka dapat diambil kesimpulan 

mengenai “Sitem informasi penilaian hasil belajar siswa” ini yaitu: 

a. Dalam pembuatan aplikasi ini yang melalui proses DFD terdapat tiga entitas 

eksternal  yang dapat mengakses aplikasi ini yaitu: 

• Tata Usaha 

Tata usaha dapat mengakses data siswa, data guru, data kelas, data mata 

pelajaran, dan data jadwal mengajar serta dapat membuat laporan untuk 

data-data tersebut. 

• Guru  

Wali kelas hanya dapat mengakses data nilai siswa dan membuat laporan 

penilaian untuk setiap siswa. 

• Admin 

Admin hanya dapat mengakses data admin, yaitu untuk melihat dan 

mengedit username dan password aplikasi ini. 

  



b. Siswa sebagai penerima data dari suatu proses informasi 

c. Dalam pembuatan aplikasi yang melalui proses ERD dapat dihasilkan beberapa 

tabel yaitu : 

• Tabel siswa sebagai tabel utama untuk input data siswa 

• Tabel kelas sebagai tabel untuk input data kelas 

• Tabel guru sebagai input data guru 

• Tabel mata pelajaran untuk input semua data mata pelajaran yang diajarkan 

• Tabel jadwal mengajar untuk input semua jadwal guru mengajar. 

• Tabel nilai sebagai tabel penghubung antara tabel siswa, tabel mata 

pelajaran dan tabel kelas untuk mengolah nilai setiap siswa. 

d. Aplikasi pengolahan nilai ini dapat memudahkan tugas para wali kelas untuk 

mengolah nilai dan dapat mempermudah kerja dalam melakukan proses 

penginputan nilai. 

e. Dapat meningkatkan efisiensi kerja para wali kelas dan meningkatkan efektifitas 

waktu. 

 

Saran 

Penulis menyadari dalam pembuatan aplikasi ini masih banyak kekurangan-

kekurangan yang dapat diperbaiki, maupun dilengkapi oleh pengembang selanjutnya. 

Maka penulis menyarankan kepada pembaca dan semua pihak yang ingin membuat 

aplikasi yang hampir sama dengan ini agar dapat melengkapi dan memperbaiki serta 

memperhatikan kekurangan  yang ada, antara lain: 

a. Kekurangan yang ada terdapat pada penghitungan rangking siswa yang masih 

dihitung secara manual, karena karakteristik rangking menurut standarisasi 

penilaian di sekolah terlalu sulit berdasarkan komputerisasi. 

b. Untuk kelancaran proses pengolahan data diperlukan pelatihan personil yang 

akan terlibat dalam penggunaan  sistem aplikasi ini agar dapat berdaya guna 

dengan baik. 
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