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ABSTRACT 

 

In the current era of modern technology, education is also needed to improve the 
quality of human life. Speaking about education, it will never escape from teaching and 
learning activities of  student and  teacher. Of these activities will be able to know the 
level of development of student learning in the form of value. Values will typically be 
reported in the form of a book, or often referred to as report cards and reported to parents 
or guardians in each semester. 

Processing grades in elementary school 1 Demakijo is currently optimizing the 
computerized system and still use manual systems that utilize human power. Thus, in 
presenting  of grades to parents sometimes still experiencing delays. In addition, the 
processing of grades will also take a lot of time, the results are inaccurate, and spend 
resources. 

From the description of the problem, the writer wishes to develop a computerized 
system to create a design of information systems that are expected to optimize and 
simplify processing of grades in elementary school 1 Demakijo. Thus it was established 
"INFORMATION SYSTEMS VALUE REPORT CARDS PROCESSING IN SD NEGERI 1 
DEMAKIJO" using the Java programming language. 
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1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di zaman teknologi modern saat ini, pendidikan juga diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia. Berbicara tentang pendidikan, maka tidak akan 

lepas dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan siswa dan guru. Dari kegiatan 

belajar mengajar tersebut maka akan diketahui tingkat perkembangan belajar siswa yaitu 

berupa nilai yang diperoleh dari ujian yang diberikan kepada siswa. 

Saat ini perkembangan teknologi sistem informasi memungkinkan pengelolaan 

bidang administrasi lebih mudah dikerjakan dengan komputer.  

Pengolahan nilai rapor di SD Negeri 1 Demakijo saat ini belum mengoptimalkan 

sistem komputerisasi dan masih menggunakan sistem manual yang memanfaatkan 

tenaga manusia yaitu para guru. 

Dari uraian masalah diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengembangkan 

sistem komputerisasi dengan membuat suatu rancangan sistem informasi yang 

diharapkan akan mengoptimalkan dan mempermudah pengolahan nilai rapor di SD 

Negeri 1 Demakijo. Maka dari itu dibuatlah “SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN NILAI 

RAPOR PADA SD NEGERI 1 DEMAKIJO”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

suatu masalah sebagai berikut : “ Bagaimana pembuatan sistem informasi pengolahan 

nilai rapor pada SD Negeri 1 Demakijo yang terkomputerisasi ? ”. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah menjadi lebih jelas dan terarah, maka diperlukan 

adanya batasan-batasan masalah. Adapun ruang lingkup Sistem Informasi Pengolahan 

Nilai Rapor Pada SD Negeri 1 Demakijo dibatasi pada: Data yang diolah antara lain data 

siswa, data guru, data kelas, data wali kelas, data KKM, data mata pelajaran, data nilai. 

Serta laporan yang dihasilkan adalah laporan data siswa, laporan data guru, laporan data 

kelas, laporan data wali kelas, laporan data KKM, laporan data mata pelajaran, laporan 

data nilai. 

1.4 Tujuan 

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada, dapat dikemukakan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 

Program Pendidikan S1 Jurusan Sistem Informasi di STMIK Amikom Yogyakarta. 

 



 
 

 
 

2. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah diterapkannya sistem pengolahan 

nilai rapor secara komputerisasi pada SD Negeri 1 Demakijo, agar dapat 

membantu guru dalam pengolahan nilai rapor sehingga prosesnya cepat, hasil 

yang akurat, dan meringankan pekerjaan guru. 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1.  Bagi SD Negeri 1 Demakijo : Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru di 

SD Negeri 1 Demakijo dalam pengolahan nilai rapor agar proses pengolahannya 

cepat, hasil yang akurat, dan meringankan pekerjaan guru. 

2. Bagi Penulis : Penelitian ini memberikan pengalaman berharga dalam 

membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah maupun secara 

mandiri dengan penerapannya di masyarakat. 

3. Bagi Pembaca : Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan 

mengenai sistem informasi pengolahan nilai rapor. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Sebagai usaha dalam memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan, 

maka perlu metode yang tepat untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Adapun langkah-

langkah dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengumpulan Data 

Metode yang dipakai adalah: 

a. Metode Observasi 

b. Metode Wawancara 

c. Metode Kepustakaan 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain: 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  Landasan Teori 



 
 

 
 

Bab ini menerangkan tentang pengertian sistem, informasi, sistem informasi, 

analisis sistem. Pengertian DFD dan Flowchart, basis data, normalisasi. Perangkat lunak 

yang digunakan.  Gambaran obyek penelitian yaitu visi dan misi, struktur organisasi. 

Bab III  Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini menguraikan tentang analisis sistem yang diajukan, perancangan 

Flowchart, Data Flow Diagram (DFD), perancangan normalisasi,  perancangan database 

dan perancangan user interface (tampilan).   

Bab IV Implimentasi dan Pembahasan 

    Bab ini memaparkan hasil dari tahapan implementasi sistem seperti 

pembuatan database, pembuatan program, pengetesan sistem, instalasi, manual 

program. 

Bab V Penutup  

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilaksanakan. 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

2.1.1 Pengertian Sistem 

 Menurut Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald, Warren D. Stallings, Jr “sistem 

adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran tertentu. (Jogiyanto, 2005:1) 

2.1.2 Karakteristik Sistem 

 Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai 

komponen-komponen (components), batas sistem (boundary), lingkungan luar sistem 

(environments), penghubung (interface), masukan (input), pengolah (process) dan 

sasaran (objectives) atau tujuan (goal). (Jogiyanto, 2005:3) 

2.2 Konsep Dasar Informasi 

2.2.1 Pengertian Informasi dan Data 

 Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerimanya. (Jogiyanto, 2005:8) 



 
 

 
 

 Data dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan kejadian-kejadian nyata atau 

fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak yang 

menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data dapat berupa catatan-catatan dalam 

kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam basis data. (Edhy Sutanta, 2004:4) 

2.2.2 Kualitas Informasi 

 Kualitas dari suatu informasi  (quality of information) tergantung dari tiga hal, 

yaitu informasi harus akurat (accurate), tepat pada waktunya (timeliness), dan relevan 

(relevance). (Jogiyanto, 2005:10) 

2.2.3 Nilai Informasi 

 Nilai dari suatu informasi ditentukan dari 2 hal, yaitu manfaat dan biaya. Suatu 

informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya 

untuk mendapatkannya dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir 

keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. 

(Jogiyanto, 2005:11) 

2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi 

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi 

 Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis sistem informasi adalah suatu 

sistem didalam 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. 

(Jogiyanto, 2005:11) 

2.3.2 Komponen Sistem Informasi 

 Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen-komponen yang disebutnya 

dengan blok bangunan (building block) yang terdiri dari: (Jogiyanto, 2005:12) 

2.3.3 Pengertian Sistem Informasi Manajemen 

 Menurut Frederick H. Wu sistem informasi manajemen (SIM) adalah kumpulan-

kumpulan dari sistem-sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung 

manajemen. (Jogiyanto, 2005:14) 

2.3.4 Pengertian Sistem Informasi Nilai Rapor 

Sistem informasi nilai rapor adalah suatu sistem yang menyediakan informasi 

berupa nilai akademik dari siswa yang telah diolah sebelumnya, mulai dari pengolahan 

data siswa, guru, mata pelajaran, kelas, dan nilai.  



 
 

 
 

2.4 Analisis Sistem 

2.4.1 Definisi Analisis Sistem 

 Analisis sistem (system analysis) dapat didefinisikan sebagai penguraian dari 

suatu system informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan 

maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, 

kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan 

yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. (Jogiyanto, 

2005:129) 

2.4.2 Analisis PIECES 

 Dalam mengidentifikasi masalah, harus dilakukan analisis terhadap kinerja, 

informasi, ekonomi, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan. Biasanya dikenal dengan 

nama analisis PIECES (performance, information, economy, control, efficiency, dan 

services). Adapun penjelasannya sebagai berikut: (Hanif Al Fatta, 2007:51) 

2.4.3 SDLC 

Pada perkembangannya, proses-proses standar tadi dituangkan dalam satu 

metode yang dikenal dengan nama Systems Development Life Cycle (SDLC) yang 

merupakan metodologi umum dalam  pengembangan sistem yang menandai kemajuan 

usaha analisis dan desain. 

2.5 Pengertian DFD dan Flowchart 

2.5.1 Pengertian DFD 

 DFD (Data Flow Diagram) merupakan peralatan yang berfungsi untuk 

menggambarkan secara rinci mengenai sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang 

berhubungan satu sama lain dengan menunjukkan dari dan kemana data mengalir serta 

penyimpanannya. 

2.5.2 Pengertian Flowchart 

 Bagan alir (flowchart) adalah bagan (chart) yang menunjukkan aliran (flow) di 

dalam program atau prosedur sistem secara logika. Digunakan terutama sebagai alat 

bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. (Kusrini, 2007:80) 

2.6 Konsep Dasar Basis Data 

2.6.1 Pengertian Basis Data 



 
 

 
 

Basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi. Data sendiri merupakan 

fakta mengenai obyek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai (angka, deretan 

karakter, atau simbol). (Kusrini, 2007:2) 

2.6.2 Komponen Basis Data 

Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem 

manajemen basis data (SMBD). Komponen-komponen sistem basis data meliputi: 

Perangkat Keras (Hardware) sebagai pendukung operasi pengolahan data, Sistem 

Operasi (Operating System) atau perangkat lunak untuk mengelola basis data, Basis 

Data (Database) sebagai inti dari sistem basis data, Database Management System 

(DBMS), Pemakai (User). (Kusrini, 2007:11) 

2.7 Konsep Normalisasi 

2.7.1 Pengertian Normalisasi 

 Kroenke mendefinisikan normalisasi sebagai proses untuk mengubah suatu 

relasi yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih yang tak 

memiliki masalah tersebut. Masalah yang dimaksud adalah anomali. Anomali adalah 

proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan (misalnya 

menyebabkan ketidak konsistenan data atau membuat suatu data menjadi hilang ketika 

data lain dihapus). (Abdul Kadir, 1999:65) 

2.7.2 Bentuk-Bentuk Normalisasi 

Dalam normalisasi dibagi menjadi beberapa bentuk normalisasi. Berikut adalah 

bentuk-bentuk normalisasi: (Kusrini, 2007:41) 

1.   Bentuk Tidak Normal 

2.   Bentuk Normal Tahap Pertama (1
st
 Normal Form) 

3.   Bentuk Normal Tahap Kedua (2
nd

 Normal Form) 

4.   Bentuk Normal Tahap Ketiga (3
rd

 Normal Form) 

5.   Bentuk Normal Keempat dan Kelima 

6.   Boyce Code Normal Form (BNCF) 

 

2.8 Perangkat Lunak yang Digunakan 

2.8.1 Bahasa Pemrograman Java 

Java merupakan perangkat lunak yang cepat popular, karena dapat berjalan di 

berbagai platform, mudah dipelajari dan powerful. Aplikasi yang dapat dibuat dengan 

Java adalah aplikasi berbasis PC, web dan mobile. 

2.8.2 Netbeans IDE 



 
 

 
 

 NetBeans merupakan salah satu proyek open source yang disponsori oleh Sun 

Microsystem. Proyek ini berdiri tahun 2000 dan telah menghasilkan 2 produk, yaitu 

NetBeans IDE dan NetBeans Platform. (Wahana Komputer, 2010:2) 

2.8.3 MySQL 

 MySQL adalah sebuah sistem manajemen database relasi (relational database 

management system) yang bersidat terbuka (open source).(Arbie, 2004:1) 

2.9 Tinjauan Umum 

2.9.1 Visi dan Misi SD Negeri 1 Demakijo 

1.   Visi 

 UNGGUL DALAM PRESTASI BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA 

2.   Misi 

a. Melaksanakan Pembelajaran Dan Bimbingan Secara Efektif 

UntukMengoptimalkan Potensi Yang Dimiliki Siswa. 

b.Menciptakan Suasana Yang Kondusif Untuk Mengefektifkan Seluruh Kegiatan 

Sekolah. 

 c. Mengembangkan  Budaya  Kompetitif Bagi Siswa Dalam Upaya Meningkatkan 

Prestasi. 

d.Mengembangkan Pribadi Yang Cinta Tanah Air. 

2.9.2 Struktur Organisasi SD Negeri 1 Demakijo 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi SD Negeri 1 Demakijo 

2.9.3 Proses Penilaian  

Proses pengolahan nilai rapor pada SD Negeri 1 Demakijo dilakukan oleh guru 

wali kelas dan guru mata pelajaran. Setiap kelas dari kelas I sampai dengan kelas VI 

memiliki guru wali kelas masing-masing. Setiap guru wali kelas mengajarkan semua mata 

pelajaran kecuali mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Daerah, Penjaskes, Agama 



 
 

 
 

Islam, Agama Katholik, dan Agama Kristen. Karena mata pelajaran tersebut akan diampu 

oleh guru mata pelajaran. Dan berikut adalah pegolahan perhitungan nilai rapor di SD 

Negeri 1 Demakijo: 

Rata-Rata Nilai Ulangan Harian +  Rata-Rata Nilai PR + Nilai UTS + (2 X Nilai UAS) = 

Nilai Rapor. 

 

3. Analisis dan Perancangan Sistem 

3.1 Analisis Sistem 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam 

tahap analisis sistem dimana untuk mengetahui masalah-masalah yang akan 

menghambat sistem untuk mencapai tujuan. 

Proses pembuatan nilai rapor dirasakan masih banyak kekurangan, yaitu: 

1. Waktu yang dibutuhkan terlalu lama, mulai dari proses memasukkan nilai siswa 

dari setiap mata pelajaran sampai dengan pembuatan laporan akhir. 

2.  Adanya pemborosan ruang untuk penyimpanan data dengan jumlah yang banyak. 

3.1.2 Analisis PIECES 

 Untuk mengidentifikasi masalah, maka kita harus melakukan analisis terlebih 

dahulu. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis PIECES (Performance, Information, 

Economic, Control, Efficiency, Service). 

1.  Kinerja (Performance) 

Pada tahap analisis kinerja akan dilakukan analisis terhadap sistem lama yaitu 

dengan menganalisis kinerja dari pengolahan data nilai rapor siswa disekolah tersebut. 

Kinerja diukur dengan jumlah produksi (throughput) dan waktu tanggap (response time). 

Kelemahan yang ditemukan setelah dilakukan analisis kinerja terhadap sistem 

yang lama diantaranya: 

a. Semakin banyak data nilai yang dimasukkan dan dihitung, maka semakin 

lama proses penghitungan nilai rapor tersebut.  

b. Dikerjakan oleh banyak orang tetapi waktu yang diperlukan lama.  

2.  Informasi (Information) 

  Pada tahap analisis informasi akan dilakukan analisis terhadap sistem lama yaitu 

dengan menganalisis kualitas informasi yang diperoleh dari sistem lama.  

       Adapun kelemahan yang ditemukan setelah dilakukan analisis informasi 

terhadap sistem yang lama, diantaranya: 



 
 

 
 

a.Tidak akuratnya informasi yang dihasilkan karena tidak ada pengecekan ulang 

dan kesalahan dalam penghitungan nilai rapor, sehingga data tidak dapat 

dipercaya. 

b.Kurangnya informasi yang relevan, karena tidak ditangani oleh pihak-pihak 

yang benar-benar ahli dalam bidangnya. 

3.   Ekonomi (Economic) 

 Pada tahap analisis ekonomi akan dilakukan analisis terhadap persoalan 

ekonomi dan peluang sistem yang lama yaitu yang berkaitan dengan masalah biaya dan 

keuntungan (manfaat). 

 Adapun kelemahan yang ditemukan setelah dilakukan analisis ekonomi terhadap 

sistem yang lama, diantaranya: 

a. Dalam hal biaya, terjadinya pemborosan karena menggunakan sistem manual 

sehingga masih membutuhkan penggunaan kertas yang terlalu banyak dalam 

pengolahan nilai rapor untuk media penyimpanan data.  

b. Pengeluaran biaya yang berlebih untuk perawatan data, masih digunakannya 

sistem manual. 

4.   Pengendalian (Control) 

       Pada tahap analisis pengendalian akan dilakukan analisis terhadap sistem lama 

yaitu dengan menganalisis keamanan data dari sistem yang lama. Adapun kelemahan 

yang ditemukan setelah dilakukan analisis pengendalian terhadap sistem yang lama, 

diantaranya: 

a. Dapat terjadi pemalsuan atau pengubahan data oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab karena tidak adanya proteksi terhadap data dan informasi. 

b. Tidak adanya back up data dalam bentuk softcopy, maka apabila ada data 

yang hilang, akan membutuhkan waktu yang lama lagi untuk memproses 

semuanya. 

5. Efisiensi (Efficiency) 

       Pada tahap analisis efisiensi akan dilakukan analisis terhadap sistem lama yaitu 

dengan menganalisis penggunaan sumber daya yang ada dalam pengolahan data nilai 

rapor siswa di sekolah tersebut. 

       Adapun kelemahan yang ditemukan setelah dilakukan analisis efisiensi terhadap 

sistem yang lama, diantaranya: 

a. Kurang efisien tempat, sehingga membutuhkan ruang yang lebih untuk 

penyimpanan data (tidak menghemat tempat). 

b. Penggunaan sumber daya manusia dan peralatan atau mesin yang 

berlebihan. 



 
 

 
 

c. Keterlambatan dalam pengolahan data karena masih digunakannya sistem 

manual. 

1. Pelayanan (Service) 

       Pada tahap analisis pelayanan akan dilakukan analisis terhadap sistem lama 

yaitu dengan menganalisis proses pemberian informasi nilai rapor siswa-siswi kepada 

pihak yang bersangkutan. 

       Adapun kelemahan yang ditemukan setelah dilakukan analisis pelayanan 

terhadap sistem yang lama, diantaranya: 

a. Pelayanan yang diberikan kepada pihak yang bersangkutan menjadi kurang 

memuaskan karena terjadinya kesalahan dalam pengolahan nilai rapor. 

3.1.3 Analisis Kelayakan 

 Dalam membangun sistem yang baru perlu diadakan suatu uji kelayakan. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui sebuah sistem apakah layak dibangun atau tidak.  

 Faktor-faktor kelayakan diantaranya: 

1. Kelayakan Teknologi 

2. Kelayakan Operasi 

3. Kelayakan Ekonomi 

4. Kelayakan Hukum 

5. Kelayakan Sumber Daya 

3.1.4 Analisis Kebutuhan 

 Berikut ini adalah analisis kebutuhan yang digunakan dalam pembuatan sistem: 

1. Analisis Kebutuhan Informasi 

Dalam merancang rencana pengembangan system secara keseluruhan, suatu 

informasi sangatlah diperlukan. Karena dari informasi tersebut dapat kita ketahui bagian 

system mana yang perlu diperbaiki, diganti, atau dipertahankan. Hal ini dapat membantu 

pihak analisis dalam mengambil keputusan. 

2. Analisis Kebutuhan Teknologi 

Yang termasuk didalam analisis kebutuhan teknologi diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Kebutuhan Perangkat Lunak 

b. Kebutuhan Perangkat Keras 

3.1.5 Analisis Biaya dan Manfaat 



 
 

 
 

 Dilakukannya analisis biaya dan manfaat adalah untuk menentukan apakah 

proyek sistem informasi nilai rapor yang baru ini layak untuk digunakan atau tidak 

digunakan. 

3.2 Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem dilakukan untuk memberikan gambaran umum kepada 

pengguna tentang sistem baru yang dibuat. 

3.2.1 Perancangan Proses 

3.2.1.1 Bagan Alir Sistem (Flowchart) 

 

Gambar 3.1 Flowchart 

3.2.1.2 DFD (Data Flow Diagram) 

3.2.1.2.1 Diagram Konteks 

 

Gambar 3.2 Diagram Konteks 

3.2.1.2.2 DFD Level 1 



 
 

 
 

 

Gambar 3.3 DFD Level 1 

3.2.2 Rancangan Basis Data 

3.2.2.1. Normalisasi 

3.2.2.1.1 Bentuk Tidak Normal 

 Bentuk tidak normal merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada 

keharusan mengikuti format tertentu, dapat saja tidak lengkap dan terduplikasi. Dan 

dikumpulkan apa adanya sesuai keadaannya. 

3.2.2.1.2 Bentuk Normal 1 (1NF) 

 Bentuk Normal kesatu memiliki ciri-ciri yaitu setiap data dibentuk dalam file rata, 

data dibentuk dalam satu record dan nilai dari field berupa atomic value, tidak merupakan 

atribut yang berulang-ulang atau atribut bernilai ganda. 

3.2.2.1.3 Bentuk Normal 2 (2NF) 

 Bentuk normal kedua terpenuhi jika pada sebuah tabel semua atribut yang tidak 

termasuk dalam primary key memiliki ketergantungan fungsional pada primary key. 

3.2.2.1.4 Bentuk Normal 3 (3NF) 

 Bentuk normal ketiga terpenuhi jika untuk setiap ketergantungan fungsional 

dengan notasi X->A, dimana A mewakili setiap atribut tunggal didalam tabel yang tidak 

ada dalam X.  

3.2.3 Rancangan Tabel Database 

 Setelah melakukan normalisasi yang didapatkan hubungan antar file, langkah 

selanjutnya adalah melakukan perancangan terhadap tabel itu sendiri. Perancangan 

tabel ini bertujuan untuk merancang isi atau struktur sebagai pengolahan data. 

3.2.4 Rancangan Input dan Output Program  



 
 

 
 

Perancangan input bertujuan untuk membuat rancangan form input untuk 

mempermudah pengguna program dalam menginputkan data. Perancangan output 

bertujuan untuk membuat rancangan form laporan semua data yang telah di inputkan. 

 

4. Implementasi dan Pembahasan 

4.1 Implementasi Sistem 

Tahap implementasi sistem (system implementation) merupakan tahap 

meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Tahap ini termasuk juga kegiatan 

menulis kode program jika tidak digunakan paket perangkat lunak aplikasi. Implementasi 

juga merupakan penerapan dari elemen-elemen yang telah didesain dalam bentuk 

pemrograman untuk menghasilkan suatu tujuan yang dibuat berdasarkan kebutuhan. 

4.1.1 Kegiatan Implementasi 

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan dalam tahapan implementasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan Database 

2. Pembuatan Program 

3. Pengetesan Program 

4.1.2 Pembuatan Database dan Tabel 

Database merupakan sekumpulan data yang saling berintegrasi satu sama lain 

dan terorganisasi berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan tersimpan pada 

sebuah hardware komputer. 

 

Gambar 4.1 Database db_rapor 

4.1.3 Pembuatan Program 

Berikut ini adalah script koneksi program dengan database MySQL. 



 
 

 
 

 

4.1.4 Pengetesan Program 

Sebelum program diterapkan, maka program harus bebas dari kesalahan-

kesalahan. Oleh karena itu program harus dites untuk menemukan kesalahan-kesalahan 

yang mungkin terjadi. 

1. Kesalahan Kode Pemrograman (Syntax error) 

2. Kesalahan Proses (RunTime Error) 

3. Kesalahan Logika (Logical Error) 

4.2 Manual Installasi 

4.2.1 Installasi XAMPP 

 Installasi XAMPP bertujuan untuk menyimpan database. Dan database yang 

digunakan dengan memakai mySQL. 

4.2.2 Installasi JDK 

 Untuk pengenalan java. Jadi komputer yang baru tidak akan bisa menjalankan 

.jar apabila belum diinstall JDK. Atau dengan kata lain library java.   

4.2.3 Installasi File Executetable 

 Installasi File Executetable bertujuan untuk memudahkan pengguna apabila ingin 

mengakses program. Pengguna tidak perlu membuka file master. 

4.3 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui seberapa besar manfaat program 

aplikasi yang telah dirancang. 

4.3.1 Blackbox Testing 

 Pada blackbox testing cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau 

megeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai dengan 

proses bisnis yang diinginkan.  

4.3.2 Whitebox Testing  



 
 

 
 

 Whitebox adalah metode pengujian desain test case menggunakan struktur 

control desain secara procedural untuk memperoleh test case.  

4.4 Pemilihan dan Pelatihan Personil 

Pemilihan personil yang sangat penting karena personil-personil tersebut yang 

nantinya akan terlibat langsung dengan program aplikasi yang telah dibangun oleh analis 

dan programmer untuk memenuhi kebutuhan. Jika personil tidak mendapatkan latihan 

yang baik, maka program aplikasi tidak dapat dijalankan dan itu berarti program aplikasi 

yang telah dirancang tidak bermanfaat bagi sekolah dan akan mengakibatkan kerugian 

bagi pihak sekolah yang telah mengeluarkan dana untuk mendapatkan program tersebut. 

4.5 Konversi Sistem 

 Konversi sistem merupakan suatu proses untuk menerapkan atau 

mengimplementasikan suatu sistem baru agar dapat dioperasikan secara tepat dan 

benar. Pendekatan yang lebih sesuai dengan resiko yang relative kecil adalah dengan 

menggunakan konversi parallel, yaitu mengoperasikan sistem yang lama dan sistem 

yang baru secara bersama-sama selama periode waktu tertentu. 

4.6 Pemeliharaan Sistem 

 Pemeliharaan dilakukan untuk perangkat sistem ataupun sistem itu sendiri. Hal 

ini bertujuan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemeliharaan perangkat sistem 

sendiri dimulai dari perangkat keras dimana sistem dijalankan dan dikontrol. 

Pemeliharaan perangkat sistem dapat dilakukan dengan berkala secara teratur. 

4.7 Manual Program 

Manual program merupakan bagian akhir dari tahap pembuatan program. 

Diharapkan dengan manual program ini, penggunaan aplikasi menjadi sesuai prosedur 

yang baik dan hasil sesuai harapan. 

Tujuan pembuatan manual program adalah membuat panduan secara tertulis 

tahap demi tahap pengoperasian aplikasi kepada pengguna agar lebih mudah 

memahami dan mengoperasikan aplikasi. 



 
 

 
 

 

Gambar 4.2 Form Menu Utama 

 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penjelasan dan pembahasan pada keseluruhan bab pada 

skripsi “Sistem Informasi Pengolahan Nilai Rapor pada SD Negeri 1 Demakijo” maka 

dapat ditarik kesimpulan: 

1. Sistem informasi nilai rapor yang diusulkan dapat membantu pekerjaan guru. 

Karena guru akan lebih mudah dalam mengolah data nilai siswa untuk dijadikan 

nilai akhir pada nilai rapor. Selain itu, data yang dihasilkan akan lebih akurat 

kebenarannya. 

2. Pada sistem yang lama dalam penginputan data dan pengolahan data masih 

bersifat manual, yaitu dengan menulis tangan. Sehingga dirasa memerlukan 

waktu yang cukup lama dan sering terjadi kesalahan. Dengan sistem informasi 

nilai rapor yang diusulkan, akan lebih cepat dalam penginputan data maupun 

pengolahan data dan mengurangi terjadinya kesalahan. 

3. Dengan adanya sistem informasi nilai rapor, memungkinkan tidak ada 

keterlambatan dalam hal pembagian nilai rapor kepada orang tua siswa. 

5.2 Saran 

Penulis menyadari dalam pembuatan sistem ini masih terdapat banyak 

kekurangan yang dapat diperbaiki maupun dilengkapi oleh pengembang selanjutnya. 

Maka penulis menyarankan kepada SD Negeri 1 Demakijo dan semua pihak yang terlibat 

di dalamnya supaya dapat memperbaiki dan memperhatikan hal-hal seperti berikut ini: 



 
 

 
 

1. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam kegiatan pengolahan data, perlu 

ditingkatkan ketelitian personil untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam 

sistem, oleh karena itu diperlukan adanya tenaga ahli yang menguasai bidang 

komputer yang telah dikembangkan. 

2. Perlu pemeliharaan sistem secara rutin dan berkala, agar tidak terjadi 

kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan seperti virus-virus yang bisa 

merusak program. 

3. Aplikasi yang dibangun dapat dikembangkan lagi dengan interface yang lebih 

baik dan menarik serta perlu diterapkan secara terarah, terpadu dan menyeluruh. 

4. Keamanan aplikasi harus terjamin, sehingga isinya dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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