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ABSTRAK 
 

Fahrudin (4151305534). Aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 dalam Pembuatan 
Sistem Informasi di SMP Negeri 4 Kudus Tahun 2008. Tugas Akhir 
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Negeri Semarang. 

 
Sekolah merupakan salah satu pendidikan formal yang bertujuan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kegiatan sekolah 
tidak lepas dari data-data yang dapat berubah sewaktu-waktu dan dalam jumlah 
data yang sangat besar. Dalam menangani data yang besar, pemrograman 
Microsoft Visual Basic 6.0 lebih efektif dibandingkan dengan sistem pemrosesan 
manual yang pengolahan sistem informasinya masih menggunakan Microsoft 
Access dan Microsoft Excel. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara atau proses kerja 
program sehingga dapat menghasilkan program basis data siswa, data guru, dan 
data karyawan di SMP Negeri 4 Kudus dengan menggunakan Microsoft Visual 
Basic 6.0 dan Crystal Report. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara atau proses 
kerja program sehingga dapat menghasilkan program basis data siswa, data guru, 
dan data karyawan di SMP Negeri 4 Kudus dengan menggunakan Microsoft 
Visual Basic 6.0 dan Crystal Report. 

Hasil program aplikasi database Sistem Informasi SMP Negeri 4 Kudus 
yang dijalankan, dapat diketahui beberapa keunggulan dan kekurangannya. 
Banyak sekali keunggulan yang dapat dicapai karena banyaknya data dan 
keterbatasan waktu  yang tersedia sehingga programmer belum bisa mengentry 
data secara keseluruhan. Programmer masih mengoptimalkan pada spesifikasi 
sistem pemrograman, sehingga dihasilkan program yang maksimal. Program 
aplikasi ini juga masih memiliki beberapa kekurangan yaitu, mengenai menu 
program yang masih kurang lengkap. Diantaranya adalah input data yang dimiliki 
pegawai kurang begitu lengkap seperti pada pegawai baru menerima Surat 
Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan data gaji guru 
dan karyawan di SMP Negeri 4 Kudus. Programmer hanya menyediakan data 
selain data gaji dan data pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dihasilkan dari pembuatan 
program ini berupa perangkat lunak (software) program sistem informasi yang 
akan diaplikasikan pada SMP Negeri 4 Kudus yang selama ini masih 
menggunakan sistem manual, sehingga program ini bisa diterapkan. Maka dapat 
diharapkan peningkatan penggunaan komputer secara optimal dan melakukan 
pelatihan komputer kepada para operator SMP Negeri 4 Kudus dalam pengolahan 
data pada SMP Negeri 4 Kudus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekolah merupakan salah satu pendidikan formal yang bertujuan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kegiatan sekolah 

tidak lepas dari data-data yang dapat berubah sewaktu-waktu dan dalam 

jumlah data yang sangat besar. Perubahan data tersebut harus tersimpan 

dengan baik. Dalam pengolahan data, kebanyakan sekolah menggunakan 

sistem pemrosesan manual, yaitu data yang ada berupa setumpuk kertas atau 

rekaman yang disimpan dalam rak berkas. 

Seiring dengan kemajuan teknologi, komputer merupakan produk 

teknologi yang mampu memecahkan masalah bukan hanya dalam segi 

perhitungan tetapi juga dalam kemampuannya menyimpan dan memberikan 

informasi. Walaupun demikian, dalam masyarakat modern komputer lebih 

banyak dimanfaatkan sebagai pusat data (database) dibandingkan penggunaan 

lainnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas tentang sistem informasi 

yang digunakan di SMP Negeri 4 Kudus. Salah satu program yang digunakan 

dalam pembuatan sistem informasi adalah Microsoft Visual Basic 6.0. 

Penggunaan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 dalam 

penanganan sistem informasi merupakan kemajuan teknologi dalam 

perkembangan sistem informasi. Dalam menangani data yang besar, 

pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 lebih efektif dibandingkan dengan 
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sistem pemrosesan manual yang pengolahan sistem informasinya masih 

menggunakan Microsoft Access dan Microsoft Excel. Semua data yang 

berkaitan dengan siswa, guru, dan karyawan disimpan dalam kedua program 

tersebut di atas. Seiring berjalannya waktu, maka data yang disimpan juga 

semakin banyak. Penambahan data yang terus dilakukan tanpa diimbangi 

dengan pembaharuan sistem data yang digunakan akan menyebabkan data 

menjadi rancu. Petugas yang mengoperasikannya pun semakin lama akan 

merasa jenuh karena data yang berjejal memenuhi layar komputer. Setiap 

tahun ajaran baru, program yang baru mulai dibuat untuk mengisi perubahan 

data seiring dengan pergantian siswa yang baru masuk. Program Microsoft 

Access dan Microsoft Excel mempunyai beberapa kelemahan dan kelebihan 

dalam pengolahan basis data antara lain dalam Microsoft Access kelebihannya 

adalah dilihat dari perspektif programmer adalah kompatibilitasnya dengan 

bahasa pemrograman Structured Query Language (SQL). Para pengguna 

dapat mencampurkan dan menggunakan kedua jenis bahasa tersebut (VBA 

dan Macro) untuk memprogram form dan logika dan juga untuk 

mengaplikasikan konsep berorientasi objek, sedangkan kelemahannya adalah 

hasil program yang kita buat harus disertakan software Access, tidak dapat 

berdiri sendiri, dan menu pilihannya sudah tersusun dalam program tanpa 

perlu kita buat sendiri. Sedangkan dalam Microsoft Visual Basic 6.0, program 

yang kita buat bisa berdiri sendiri dengan membuat setupnya karena dalam 

Microsoft Visual Basic 6.0 terdapat fasilitas menu pilihan yang bisa kita atur 

sesuai dengan kebutuhan. Dalam Microsoft Excel kelebihannya adalah           
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1. Excel dapat mengurutkan data dengan mudah, 2. Excel dapat mengedit teks 

secara langsung di sel, 3. Berbasis window, 4. Dapat mencetak dengan 

proporsi berbeda, 5. Dapat menjumlah secara otomatis dengan menggunakan 

autosum, 6. Dapat membuat grafik secara mudah dan cepat melalui fungsi 

Chart Wizard, 7. Dapat menjumlahkan grand total dan sub total dengan mudah 

sekali. Sedangkan kelemahannya adalah dalam proses pencarian data kurang 

cepat dan dalam proses pengeditan kita harus memblok data yang akan kita 

edit kemudian kita hapus dan baru proses pengeditan dapat berlangsung. 

Microsoft Visual Basic 6.0 memberi kemudahan dalam proses pencarian data, 

proses dapat kita atur sesuai yang kita inginkan tanpa memblok data yang 

akan kita edit melalui bahasa pemrograman. Dengan menggunakan 

pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 peneliti tertarik untuk membuat 

sistem informasi untuk siswa, guru, dan karyawan. Adapun yang menjadi 

obyek dalam pembuatan sistem informasi adalah siswa, guru, dan karyawan 

SMP Negeri 4 Kudus pada tahun ajaran 2007/2008. 

B. Rumusan Masalah dan Pembatasannya 

1. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dipecahkan dalam kegiatan ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

“Bagaimana cara atau proses kerja program sehingga dapat menghasilkan 

program basis data siswa, data guru, dan data karyawan di SMP Negeri 4 

Kudus dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan Crystal 

Report?” 
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2. Pembatasan Masalah 

Pada kegiatan ini hanya dibuat sistem database untuk pengelolaan data-

data yang ada di SMP Negeri 4 Kudus. Bahasa pemrograman yang 

digunakan adalah bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0, yang 

dalam hal ini dibantu dengan program Crystal Report untuk membuat 

laporan yang siap dicetak. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana cara atau 

proses kerja program sehingga dapat menghasilkan program basis data 

siswa, data guru, dan data karyawan di SMP Negeri 4 Kudus dengan 

menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

luas pada banyak pihak, antara lain : Peneliti, Jurusan, dan sekolah. 

a. Bagi Peneliti 

Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pemrograman Visual Basic 

6.0 yang telah diperoleh selama kuliah dalam kehidupan yang 

sesungguhnya. 

b. Bagi Jurusan 

Agar dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan 

acuan bagi mahasiswa, serta dapat memberikan bahan referensi bagi 
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pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmu 

pengetahuan bagi pembaca dalam hal ini mahasiswa. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat mempermudah dalam pemrosesan basis data yang ada disekolah 

tersebut. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Manajemen Sekolah 

Pengertian manajemen sekolah sebenarnya merupak aplikasi ilmu 

manajemen dalam bidang persekolahan. Manakala istilah manajemen 

diterapkan dalam bidang pemerintahan akan menjadi manajemen 

pemerintahan, dalam bidang perhotelan menjadi manajemen perhotelan, dalam 

bidang pendidikan menjadi manajemen pendidikan. Dalam perkembangannya 

istilah manajemen disamakan secara substansial dengan istilah administrasi. 

Perbedaan keduanya pada ruang lingkupnya saja. Administrasi lebih luas 

ruang lingkupnya dibanding dengan manajemen. Keduanya menekankan pada 

tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja untuk kepentingan yang lebih besar. 

B. Aplikasi 

Terdapat beberapa pengertian mengenai aplikasi, yaitu: 

1. Aplikasi adalah satu unit peangkat lunak yang dibuat untuk melayani 

kebutuhan akan beberapa aktivitas (Buyens dalam Widodo, dkk, 2004). 

2. Aplikasi adalah sistem lengkap yang mengerjakan tugas specifik (Post, 

dalam Widodo, dkk, 2004). 

C. Basis Data 

Sebelum istilah basis data dibahas akan lebih baik jika istilah data dan 

informasi dibahas terlebih dahulu. 
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1. Data dan Informasi 

Data adalah fakta mengenai objek, orang dan lain-lain. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan atau bahan nyata 

yang dapat dijadikan bahan kajian (analisis atau kesimpulan). Sejumlah 

peneliti menggunakan data untuk menyatakan nilai-nilai yang secara 

aktual terkandung dalam basisi data sedangkan informasi digunakan untuk 

menyatakan makna nilai ketika dipahami oleh pengguna. Informasi adalah 

hasil analisis dan sintesis dan sintesis terhadap data. Dengan kata lain, 

informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diorganisasikan ke 

dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang, entah itu manajer, 

staf ataupun orang lain didalam suatu organisasi atau perusahaan (Kadir, 

1999:7). 

Banyak ilmuan dibidang informasi menerima definisi standar: 

“Informasi adalah data yang digunakan dalam pengambilan keputusan” 

(Encyclopedia of Computer Science and Enginering) (Kadir, 1999:8). 

Alasannya bahwa informasi bersifat relatif, relatif terhadap situasi, 

relatif terhadap waktu saat keputusan harus diambil, juga relatif terhadap 

pembuat keputusan bahkan juga terhadap latar belakang pengambil 

keputusan. Hal senada diungkapkan oleh Mc Donough (Kadir, 1999:8) 

Segala sesuatu yang dianggap penting pada suatu waktu bisa saja  tidak 

berguna pada waktu yang lain. Ada kemungkinan pula bahwa sesuatu yang 

dianggap penting oleh pengambil keputusan tidak dianggap penting bagi 

orang lain (Kadir, 1999:8). 
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2. Hirarki Data 

Menurut Kadir (1999:8), data diorganisasikan kedalam suatu hirarki 

yang terdiri atas elemen data, rekaman (record), dan berkas (file). 

a. Elemen Data 

Elemen data adalah satuan data terkecil yang tidak dapat 

dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. 

b. Rekaman (record) 

Rekaman adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling 

terkait. Dalam sistem basis data relasional, rekaman biasa disebut 

dengan istilah tupel baris. 

c. Berkas (file) 

Himpunan dari seluruh rekaman yang bertipe sama membentuk 

sebuah berkas. Berkas dapat dikatakan sebagai kumpulan rekaman data 

yang berkaitan dengan suatu objek. Dalam sistem basis data relasional, 

berkas mewakili semua komponen yang disebut tebel atau relasi. 

3. Basis Data 

Istilah basis data banyak menimbulkan interpretasi yang berbeda. 

Pada saat maraknya perangkat lunak dBASE II dan dBASE II Plus, sebuah 

berkas (dengan ekstensi DBF) biasa disebut basis data. Istilah yang tidak 

tepat ini, meskipun telah merasuk ke sejumlah pemrogram, akhirnya 

diluruskan kembali oleh pencipta perangkat lunak basis data yang lain. 

Menurut Febbri dan Schwab (Kadir, 1999:9), basis data adalah sistem 
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berkas terpadu yang dirancang terutama untuk meminimalkan 

pengulangan data. 

Menurut Date (Kadir, 1999:9), sistem basis data adalah sistem 

komputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara informasi dan 

membuat informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan. 

Pengguna basis data bisa melakukan berbagai operasi, antara lain: 

a. Menambahkan file baru ke sistem basis data 

b. Mengosongkan berkas 

c. Menyisipkan data ke suatu berkas 

d. Mengambil data yang ada pada suatu berkas 

e. Mengubah data pada suatu berkas 

f. Menghapus data pada suatu berkas 

g. Menyajikan suatu informasi yang diambil dari sejumlah berkas 

4. DataBase Management System (DBMS) 

Pengertian secara umum, DBMS diartikan sebagai software yang 

akan menentukan bagaiman data diorganisasikan, disimpan, diubah, 

diambil kembali, pengaturan mekanisme pengamanan data, mekanisme 

pengamanan data secara bersama, mekanisme pengolahan data dalam 

lingkungan multiuser. 

DBMS adalah suatu program komputer yang digunakan untuk 

memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh 

data informasi dengan praktis dan efisien (Kadir, 1999:17). Tujuan DBMS 

adalah untuk mempermudah penciptaan struktur data dan membebaskan 
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pemrograman dari masalah penyusunan file yang kacau. DBMS sebagai 

antarmuka bagi pemakai dalam mengorganisasikan database yang 

disusunnya. Pemakai dapat berinteraksi dengan mudah dan praktis dengan 

menggunakan perintah-perintah yang sederhana yang dibuat dalam suatu 

bahasa. 

Pada beberapa DBMS tersedia fasilitas query yang memudahkan 

pengguna untuk memperoleh informasi. Pengguna yang tidak memiliki 

kemampuan pemrograman pun dengan mudah bisa menggunakan fasilitas 

query tersebut. 

Keuntungan basis data terhadap sistem pemrosesan berkas adalah 

sebagai berikut: 

a. Kemubaziran data terkurangi 

b. Intregitas  

c. Independensi data 

d. Konsisten data  

e. Berbagi data 

f. Sekuritas data 

g. Penggunaan data yang lebih mudah 

Komponen utama DBMS (Kadir, 1999:18): 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

Berupa komputer dan bagian-bagian di dalamnya, seperti procesor, 

memory dan harddisk. Komponen inilah yang melakukan pemrosesan 

dan juga untuk menyimpan basis data. 
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b. Data 

Data didalam basis data mempunyai sifat terpadu (integrated), brkas-

berkas data yang ada pada basis data saling terkait, tetapi kemubaziran 

data tidak akan terjadi. Sifat lain yang dimiliki data adalah berbagi data 

(shared), bahwa data dapat dipakai oleh sejumlah pengguna sewaktu-

waktu apabila dibutuhkan. 

c. Perangkat Lunak (Software) 

Berkedudukan antara basis data (data yang tersimpan dalam harddisk) 

dan pengguna. Berperan melayani permintaan-permintaan pengguna. 

d. Pengguna 

Pengguna dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori: 

1) Pemrogram aplikasi, yaitu orang yang membuat program aplikasi 

menggunakan basis data. 

2) Administrator basis data, yaitu orang yang bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan basis data. 

3) Pengguna akhir, yaitu orang yang mengoperasikan program. 

Pengguna akhir dibagi menjadi dua yaitu:. 

a)    Pengguna aplikasi adalah orang yang mengoperasikan program 

aplikasi yang dibuat oleh pemrogram aplikasi. 

b)    Pengguna interaktif adalah orang yang dapat memberikan 

perintah-perintah beraras tinggi pada antarmuka basis data yang 

tersedia. 
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5. Abstraksi Data 

Untuk mendukung kepraktisan, DBMS menyediakn pandangan 

abstrak terhadap data bagi pengguna. DBMS berusaha menyembunyikan 

detail bagaimana data disimpan dan dipelihara. Namun tentu saja hal ini 

dilakukan dengan sedapat mungkin mengusahakan data agar dapat diakses 

secara efisien. 

Abstraksi data dalam DBMS dibagi menjadi tiga lapis yaitu: (Kadir, 

1999:21). 

a. Lapis Fisis 

Lapis fisis merupakan terendah dalam abstraksi data. Lapis ini 

menjelaskan bagaimana data sesungguhnya disimpan. Pada lapis inilah 

struktur data dijabarkan secara rinci. 

b. Lapis Konseptual 

Lapis konseptual bersifat lebih tinggi daripada lapis fisis. Lapis 

ini menjabarkan data apa saja yang sesungguhnya disimpan dalam 

basis data, dan juga menjabarkan hubungan-hubungan antar data. 

c. Lapis Pandangan 

Lapis pandangan merupakan lapis tertinggi dalam abstraksi data. 

Pada lapis ini pengguna hanya mengenal struktur data yang sederhana, 

yang berorientasi pada pengguna. Data yang dikenal oleh masing-

masing pengguna bisa berbeda-beda dan barangkali hanya mncakup 

sebagian dari basis data. 

 



 
12

6. Macam Perintah DataBase Management System (DBMS) 

Untuk mengelola dan mengorganisasikan data perlu adanya 

semacam perintah/bahasa yang digunakan, sebagai berikut: (Kadir, 

1999:29). 

a. Data Definition Language (DDL) 

DDL adalah perintah-perintah yang biasa digunakan oleh 

administrator basis data (DBA) untuk mendefinisikan skema ke 

DBMS. Skema adalah deskripsi lengkap tentang struktur medan, 

rekaman, dan hubungan data pada basis data. 

DDL juga dipakai untuk mendefinisikan subskema, merupakan 

pandangan bagi pengguna terhadap basis data. Subskema merupakan 

himpunan bagian dari skema dan dapat menjadi mekanisme pengaman 

sistem basis data, yakni dengan mengatur hak pengaksesan item-item 

dalam basis data. 

b. Data Manipulation Language (DML) 

DML adalah perintah-perintah yang digunakan untuk 

mempermudah pemakai melakukan akses, memanipulasi dan 

mengambil data dari database. 

Secara khusus DML mengenal query, merupakan bagian dari 

DML. Query adalah fasilitas yang memungkinkan pengguna dengan 

ilmu pengetahuan komputer yang terbatas ataupun yang tidak, bisa 

mengetahui bahasa pemrograman, dan dapat meminta informasi 

terhadap basis data. 
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DML pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Prosedual, yang menuntut pengguna menentukan data apa saja 

yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkannya. 

2) Nonprosedual, yang menuntut pengguna menentukan data apa saja 

yang diperlukan tanpa harus menyebutkan cara mendapatkannya. 

Secara khusus, bagian DML ada yang disebut DQL (Dalam literatur 

terkadang DQL dibedakan dengan DML). DQL hanya sering disebut 

bahasa query. DQL adalah fasilitas yang memungkinkan pengguna dengan 

pengetahuan yang terbatas ataupun tidak mengetahui bahasa pemrograman 

dapat meminta informasi terhadap basis data (Kadir, 1999:31). Sebagai 

contoh, pengguna dapat memberikan perintah. 

7. Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data ada 3 tahapan yaitu: (Kadir, 1999:39). 

a. Perancangan basis data secara konseptual, merupakan upaya untuk 

membuat model yang masih bersifat konsep. 

b. Perancangan basis data secara logis, merupakan tahapan untuk 

memetakan model konseptual ke model basis data yang akan dicapai. 

Namun sebagai mana peancangan basis data secara konseptual, 

perancangan ini tidak tergantung pada DBMS yang dipakai. Itulah 

sebabnya perancangan basis data secara logis kadang disebut pemetaan 

model data. 
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c. Perancangan basis data secara fisis, merupakan tahapan untuk 

menuangkan perancangan basis data yang bersifat logis menjadi basis 

data fisis yang tersimpan pada media penyimpanan eksternal. 

8. Sejarah Kemunculan Basis Data 

Menurut sejarah, sistem pemrosesan data terbentuk setelah masa 

sistem pemrosesan berkas. Sistem pemrosesan manual dan sistem 

pemrosesan berkas. Sistem pemrosesan manual (berbasis kertas) 

merupakan bentuk pemrosesan yang menggunakan dasar berupa setumpuk 

rekaman yang tersimpan pada rak-rak berkas. Jika suatu berkas diperlukan, 

berkas tersebut harus dicari dalam rak-rak tersebut. 

Pada saat awal penerapan sistem komputer, sekelompok rekaman 

disimpan pada sejumlah berkas secara terpisah. Sistem yang menggunakan 

pendekatan seperti ini biasa disebut sebagai sistem pemrosesan berkas. 

Sistem ini tentu saja memiliki kelebihan dari pada sistem pemrosesan 

manual, yaitu dalam kecepatan dan keakuratannya. Konkretnya, sistem 

pemrosesan berkas memiliki kekurangan dalam hal: (Kadir, 1999:18). 

a. Kemubaziran data 

b. Keterbatasan berbagi data 

c. Ketidakkonsistenan 

d. Kekurangan luwesan 

Sistem pemrosesan basis data dimaksudkan untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem pemrosesan data. Sistem 
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seperti ini dikenal dengan sebutan Data Base Management System 

(DBMS). 

D. Microsoft Visual Basic 6.0 

Microsoft Visual Basic adalah bahasa pemrograman yang digunakan 

untuk membuat aplikasi Windows yang berbasis grafis. Visual Basic 

merupakan event drivent programming (pemrograman terkendali kejadian) 

artinya program menunggu sampai adanya respon dari pemakai berupa 

event/kejadian tertentu (tombol diklik, menu dipilih, dan lain-lain). Selain itu 

program ini juga bisa diaplikasikan dengan program yang lain seperti 

Microsoft access, Macromedia flash, Microsoft word, Power point, dan 

aplikasi-aplikasi yang lain. 

1. Aplikasi-aplikasi dalam visual basic sebagai berikut: 

a. Form 

Form adalah windows atau jendela di mana akan dibuat user 

interface/tampilan. Pada bagian ini biasanya berisi tentang field-field 

yang dibuat sebagai tempat pemasukan data. 

b. Kontrol (Control) 

Kontrol adalah tampilan berbasis grafis yang dimasukkan pada 

form untuk membuat interaksi dngan pemakai. Contoh: text box, label, 

command dan lainnya. 

c. Properti (Properties) 

Properti adalah nilai/karakteristik yang dimiliki oleh sebuah 

objek Visual Basic. Contoh: name, size, caption, text, dan lain-lain. 



 
16

d. Metode (Methods) 

Metode adalah serangkaian perintah yang sudah tersedia pada 

suatu objek yang diminta dapat diminta untuk mengerjakan tugas 

khusus. 

e. Prosedur Kejadian (Event Prosedures) 

Prosedur Kejadian adalah kode yang berhubungan dengan 

suatu objek. Kod ini akan dieksekusi ketika ada respon dari pemakai 

berupa event tertentu. 

f. Prosedur Umum 

Prosdur umum merupakan kode yang tak berhubungan dengan 

suatu objek. 

g. Modul 

Modul adalah kumpulan dari prosedur umum dan definisi 

konstanta yang digunakan oleh aplikasi. 

2. Tampilan Layar Visual Basic sebagai berikut: 

a. Main Windows 

Main Windows terdiri dari totle bar (baris judul), menu bar, dan 

toolbar. Baris judul berisi nama proyek, mode operasi Visual Basic 

sekarang, dan form yang aktif. Menu bar merupakan menu drop-down 

di mana anda dapat mengontrol oeprasi dalam lingkungan Visual 

Basic. Toolbar berisi kumpulan gambar yang mewakili perintah yang 

ada di menu. Jendela utama juga menampilkan lokasi dari form yang 
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aktif relatif terhadap sudut kiri atas layar (satuan ukurannya twips), 

juga lebar dan panjang dari form yang aktif. 

b. Form Windows 

Form Windows adalah pusat dari pengembangan aplikasi 

Visual Basic. Di sini tempat untuk “menggambar” aplikasinya. 

c. Project Windows 

Berguna untuk menampilkan daftar form dan modul proyek. 

Proyek merupakan kumpulan dari modul form, modul class, modul 

standar, dan file. Sumber yang membentuk suatu aplikasi. 

d. Toolbox 

Toolbox adalah kumpulan dari objek yang digunakan untuk 

membuat user interface serta kontrol bagi pemrogram aplikasi. 

e. Properties Windows 

Berisi daftar sturktur setting properti yang digunakan pada 

sebuah objek terpilih. Kotak drop-down pada bagian atas jendela berisi 

daftar semua objek pada form yang aktif. Ada dua tab tampilan: 

Alphabetic (urut abjat) dan Categorized (urut berdasar kelompok). 

Dibawah bagian kotak terdapat properti dari objek terpilih. 

f. Form Layout Windows 

Berfungsi menampilkan posisi form relatif terhadap layar 

monitor. 
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E. Sistem Informasi 

1. Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah sistem yang mengolah data untuk 

menghasilkan informasi kepada semua pihak yang membutuhkan 

(Jogianto HM, 1989 : 12). 

2. Komponen Sistem Informasi 

Jogianto HM, (1989 : 12) menyebutkan bahwa sistem informasi 

memiliki komponen sebagai berikut. 

a. Blok Masukan (input block) 

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input 

disini termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang 

akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

b. Blok Model (model block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematika 

yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di 

database dengan cara yang tertentu untuk menghasilkan keluaran yang 

diinginkan. 

c. Blok Keluaran (output block) 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan 

informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk 

semua tingkatan manajemen serta pemakai semua sistem. 
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d. Blok Teknologi (technology block) 

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 

menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan 

keluaran dan membantu pengendalian diri sistem secara keseluruhan. 

Teknologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu: teknisi 

(brainware/humanware), perangkat keras (hardawre), dan perangkat 

lunak (software). 

e. Blok basis data (database block) 

Database merupakan sekumpulan dari data yang saling berhubungan 

satu dengan lainnya, tersimpan didalam perangkat keras dan digunakan 

perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data disimpan didalam 

database dan diorganisasikan, agar informasi yang dihasilkan 

berkualitas. 

f. Blok Kendali (control block) 

Blok kendali digunakan untuk mengantisipasi dan mencegah hal-hal 

yang dapat merusak sistem, ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan, 

kesalahan tersebut dapat langsung diatasi secara tepat. 

Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut saling berinteraksi satu 

dengan yang lainnya, membentuk kesatuan untuk mencapai tujuan. 

 Informasi Unit Pengolahan Data Data 
 

 

Unit Penyimpanan Data  

 
Gambar 2.1 Transformasi data menjadi informasi  
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F. Pemrograman 

1. Susunan Bahasa Pemrograman 

Sebelum mulai menyusun suatu program, maka sebelumnya 

menyusun sebuah daftar instruksi-instruksi mesin yang diatur secara logis 

yang dinamakan programming. Program mula-mula diberi kode dalam 

suatu bahasa program adalah mutlak supaya komputer dapat melaksanakan 

pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan menurut prosedur yang direncanakan 

oleh pemakainya. Instruksi-instruksi ini harus dapat ditafsirkan oleh 

komputer dan dengan demikian ditulis dengan bahasa komputer. 

Mengingat sebuah program dengan cepat sudah menelan ratusan atau 

ribuan instruksi, maka hal-hal semacam itu menunut banyak waktu dan 

perhatian. Instruksi-instruksi pada programming yang ada, dapat 

digunakan dalam penanganan untuk pembuatan sistem manajemen data 

guru, data siswa, dan data karyawan di SMP Negeri 4 Kudus. Sistem 

komputerisasi menggunakan program Microsoft Visual Basic 6.0 akan 

menjadikan pekerjaan menjadi ringan, efisien, dan tidak memakan banyak 

waktu. 

2. Perancangan Sistem dalam Proses Kerja Pemrograman 

Perancangan basis data merupakan langkah untuk menentukan 

basis data yang diharapkan dapat mewakili seluruh kebutuhan pengguna, 

penyusunan basis data ini berlandaskan kamus aliran data yang dibuat. 

Perancangan sistem tidak lepas daripenentuan kunci atau primary key. 

Penentuan kunci merupakan hal yang paling pokok pada basis data, tidak 
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sekedar sebagai metode untuk mengakses suatu baris tertentu, tetapi 

sekaligus juga dapat menjadi pengenal unik (tidak ada yang kembar) 

terhadap tabel. Setelah semua tabel dinormalisasikan (memenuhi kriteria 

normalisasi), maka proses perancangan basis data secara fisik mulai 

dilakukan. Perancangan biasanya menghasilkan dokumentasi perancangan 

dalam bentuk spesifikasi program dan bagan struktur sistem. Spesifikasi 

program dipakai sebagai petunjuk bagi pemrogram agar dengan mudah 

dapat menggunakannya ke dalam program, sedangkan bagan struktur 

sistem memperlihatkan seluruh program dalam sistem baru dan hirarki 

kontrol terhadap program-program tersebut (Kadir, 1999:39). 

Pada umumnya para perancang proses memberi kemungkinan 

untuk langsung, sesudah diterjemahkan maka langsung meneruskan 

pengerjaan data yang sesungguhnya. Setelah perancangan proses selesai 

dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah mengimplementasikan sistem 

(basis data) mencangkup pengkodean program, pengujian, (menjalankan) 

program, pemasangan program, dan apabila pengguna perlu latihan, maka 

diberi pelatihan kepada pengguna. Dalam hal ini aplikasi mulai 

dioperasikan oleh pengguna untuk melakukan berbagai kegiatan/transaksi 

(Kadir, 1999:39). 

 

 

 

 



 
22

3. Komponen Perancangan Basis Data Secara Konseptual (Kadir, 1999:46) 

a. Entitas 

Entitas sering juga disebut tipe entitas atau kelas entitas. Entitas 

menyatakan objek atau kejadian. Pada model relasional, entitas akan 

menjadi tabel. 

b. Atribut 

Atribut adalah item data yang menjadi bagian dari suatu entitas. 

Istilah lain atribut adalah properti. 

c. Hubungan  

Hubungan adalah asosiasi atau kaitan antara dua entitas. 

d. Kekangan 

Kekangan digunakan untuk melindungi intregitas data 

(misalnya, melindungu kesalahan sewaktu melakukan pengisian data). 

e. Domain 

Domain adalah himpunan nilai yang berlaku bagi suatu atribut. 

Kekangan domain mendefinisikan nama, tipe, format, panjang, dan 

nilai masing-masing item data. 

f. Intregritas Referensial 

Intregritas referensial adalah aturan-aturan yang mengatur 

hubungan antara kunci primer dengan kunci tamu milik tabel-tabel 

yang berada dalam suatu basis data relasional untuk menjaga 

konsistensi data. Tujuan Intregritas referensial adalah untuk menjamin 

agar elemen dalam suatu tabel yang menunjuk ke suatu pengenal unik 
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pada suatu baris pada tabel lain benar-benar menunjuk ke suatu nilai 

yang memang ada. 

Macam Intregritas referensial ada tiga, yaitu: (Kadir, 1999:47). 

1) Penambahan (Insert) 

2) Penghapusan (Delete) 

3) Peremajaan (Update) 

Intregritas referensial pada peremajaan memungkinkan 

pengubahan suatu kunci pada suatu tabel menyebabkan semua nilai 

pada tabel lain yang tergantung pada tabel tersebut juga akan dirubah 

(dikenal dengan istilah cascade update) (Kadir, 1999:47). 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk membuat suatu program basis data 

siswa, guru, dan karyawan di SMP Negeri 4 Kudus. Basis data yang akan 

dibuat merupakan basis data sistem manajemen sekolah yaitu mengenai data 

siswa, data guru, dan data karyawan sekolah dengan menggunakan bahasa 

pemrograman yaitu menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. 

Pembuatan database sistem informasi di SMP Negeri 4 Kudus 

dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 

6.0. Dengan demikian pembahasan hanya mengacu pada penanganan basis 

data secara komputerisasi dengan Microsoft Visual Basic 6.0. 

B. Fokus Penelitian dan Cara Pengambilan Data 

1. Fokus Penelitian 

Dalam pembuatan program database sistem informasi yang akan 

menjadi fokus dari penelitian ini. Adapun program yang dibuat adalah: 

a. Program data siswa. 

b. Program data guru. 

c. Program data karyawan. 

d. Program data siswa lulus. 

e. Program data kelas. 

f. Program data nilai. 

g. Program data pelajaran. 
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h. Program jadwal pelajaran. 

2. Cara Pengambilan Data 

Metode pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi metode literatur, wawancara, dan observasi. 

a. Metode Literatur 

Metode literatur yaitu informasi yang diperoleh dari membaca buku-

buku, referensi, jurnal ilmiah, karangan ilmiah lainnya dan 

dokumentasi di SMP Negeri 4 Kudus. 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan 

tanya jawab secara langsung dengan pihak dari SMP Negeri 4 Kudus. 

c. Metode Observasi 

Metode ini dilakukan untuk mengetatahui atau mendapatkan data yang 

tidak mungkin didapat melalui metode literatur maupun wawancara. 

Metode observasi dilakukan dengan cara melakukan observasi 

langsung ke lapangan mengenai pengelolaan data-data yang ada di 

SMP Negeri 4 Kudus. 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah 

merancang dan membuat program database sistem informasi di SMP N 4 

Kudus dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 

2. Membuat rancangan diagram alir program. 
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3. Membuat program pada Microsoft Visual Basic 6.0. 

4. Mengkompilasi program. 

5. Menguji program. 

6. Merevisi program bila diperlukan. 

D. Analisis Data 

Dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh, digunakan 

metode analisis kualitatif dimana yang lebih diutamakan adalah mutu dari 

pengolahan data dengan menggunakan sistem pemrosesan basis data 

sebagai perbandingan atas sistem pemrosesan manual. Dalam pembuatan 

program database dari data-data tersebut, penulis menggunakan bahasa 

pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 dengan disertai program bantu 

Crystal Report untuk membuat laporan yang siap dicetak yang 

menggambarkan hubungan antara program yang satu dengan program 

yang lainnya. 

 



BAB IV 

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

A. PENGEMBANGAN SISTEM 

1. Tahapan Studi Kelayakan 

Pada tahapan studi kelayakan identifikasi terhadap kebutuhan 

sistem baru mulai dilakukan. Identifikasi tidak hanya didasarkan oleh 

kebutuhan-kebutuhan baru yang dikehendaki oleh manajemen (yang 

selama ini belum terpenuhi), tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan 

pada sistem yang sudah ada. Dalam hal ini di SMP Negeri 4 Kudus masih 

menggunakan sistem manual. Jadi sistem komputerisasi merupakan sistem 

baru yang akan diterapkan. 

Dalam pembuatan sistem informasi, daftar kebutuhan yang 

dikehendaki adalah: 

a. Data siswa meliputi data diri siswa, data anggota kelas, dan data siswa. 

b. Data guru meliputi data diri guru, data mata pelajaran, dan data jadwal 

pelajaran. 

c. Data pegawai meliputi data diri pegawai. 

2. Tahapan Rencana Pendahuluan 

Tahapan rencana pendahuluan dilakukan untuk menentukan 

lingkup proyek atau sistem yang ditangani, dan untuk selanjutnya 

dijabarkan dalam bentuk diagram alir data (DAD) konteks. Diagram alir 

data merupakan suatu proses yang membentuk siklus yang mempermudah 

dalam merancang sistem basis data, karena didalamnya menyangkut juga 
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alur data yang diterangkan melalui gambar dimana semua bagian yang 

terkait dengan proses akan jelas hubungannya. 

Pada pembuatan database di SMP Negeri 4 Kudus, tahap rencana 

pendahuluan dilakukan dengan membuat DAD konteks, seperti dalam 

gambar  

 

                                                 Lap. Data Siswa 
                                                           Lap. Data Kelas 
                                                 Lap. Data Guru 

                                                           Lap. Data Pegawai 

 

Kepala Sekolah 

                   Lap. Data Siswa 

                   Lap. Data Guru                                                     Data Siswa 
                   Data Kelas 

                                                              

                                                        Data Guru 

                 Lap. Data Kelas            Lap. Data Kelas         

 

 

Sistem Informasi 
SMP Negeri 4 

Kudus 

Guru Wali Kelas 

Pegawai 

Siswa 
Wakasek 

Kurikulum 

 
Gambar 4.1 DAD Konteks Sistem Informasi SMP Negeri 4 Kudus 

DAD konteks memberikan gambaran bahwa sistem berinteraksi 

dengan enam terminator (kepala sekolah, guru, wakasek kurikulum, wali 

kelas, pegawai dan siswa). Tanda panah pada DAD konteks menyatakan 

masukan dan keluaran sistem. Dalam hal ini sistem informasi yang 

berkaitan dengan database SMP Negeri 4 Kudus menerima data siswa dari 

siswa, data guru dari guru, dan data pegawai dari pegawai sehingga 
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menghasilkan keluaran sistem berupa laporan data siswa, kelas, guru, dan 

pegawai. 

3. Tahapan Analisis Sistem 

Pada tahapan analisis sistem, DAD konteks pada tahap rencana 

pendahuluan dijabarkan kedalam pandangan yang lebih detail. DAD yang 

lebih detail daripada DAD konteks disebut diagram alir data analisis 

(DAD Analisis). Di mana sistem informasi ini dibagi menjadi dua yaitu 

proses pendataan dan proses pembuatan laporan. 

DAD level 0 sistem informasi SMP Negeri 4 Kudus 

                                                                                        Siswa 

                             Lap. Data Siswa                                 Pegawai 

                             Lap. Data Kelas 

                             Lap. Data Guru                    Guru 

                             Lap. Data Pegawai 

 

 

 

 

                                                                                           Kelas 

Lap. Data Kelas                           Lap. Data Kelas 

                                                                      Wali Kelas 

 

                                                               Lap. Data Siswa 

 

    Guru                                                     Lap. Data Guru 

Kepala Sekolah 

Proses 
Laporan 

Wakasek 

Kurikulum 

Proses 
Pendataan 

 

 

Gambar 4.2 DAD Sistem Informasi SMP Negeri 4 Kudus. 
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DAD level 1. proses pendataan informasi SMP Negeri 4 Kudus 

 

 
                                                                                                Data Siswa 

 

 

 

                                                                                                 Data Guru 
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                        Pegawai 

 

 Siswa 

 
 
                                   Kelas 
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Kelas 
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Pegawai 

Guru 
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Pegawai 
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Gambar 4.3 DAD Level 1 Proses Pendataan 

Tahapan analisis sistem, analis sistem (orang yang bertanggung 

jawab terhadap pengembangan sistem secara menyeluruh) sering berdialog 

dengan pengguna untuk memperoleh informasi detail kebutuhan 

pengguna. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, data untuk suatu 

pendataan mempunyai karakteristik terintegrasi dan pemakaian bersama. 

4. Tahapan Perancangan Sistem 

Tahapan perancangan database merupakan langkah untuk 

menggambarkan secara umum bentuk sistem yang akan atau telah 
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berlangsung. Dalam perancangan database ini adalah untuk 

mengendalikan atau memecahkan tugas ke dalam beberapa model atau 

sub-sub program yang dipakai ke dalam sistem komputerisasi. 

Bagan struktur sistem informasi SMP Negeri 4 Kudus terdiri dari: 

a. Bagan Menu Utama 

 

 

 

 Input Cari Cetak Informasi Exit 

Menu Utama

Gambar 4.4 Bagan Menu Utama 

b. Bagan Menu Input 

 

 

 

 Data Siswa Data Guru Data Pegawai 

Input

Gambar 4.5 Bagan Menu Input 

c. Bagan Menu Cari 

 

 

 

 

 
Siswa Guru Siswa Keluar Kelas Pegawai NilaiMapel 

Cari

Gambar 4.6 Bagan Menu Cari 
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d. Bagan Menu Cetak 

Cetak 

 

 

 Siswa Guru Siswa Keluar KelasPegawai Nilai Mapel Jadwal Pelajaran

 Gambar 4.7 Bagan Menu Cetak

e. Bagan Menu Informasi 

Sekolah Programer

Informasi 

 

 

 

Gambar 4.8 Bagan Menu Informasi 

f. Bagan Menu Exit 

Selesai

Exit  

 

 

 

Gambar 4.9 Bagan Menu Exit 

5. Tahapan Implementasi Sistem  

Dalam tahapan implementasi sistem mencakup: 

a. Pengkodean 

Pada tahap pengkodean ini yang dilakukan adalah 

pengembangan aplikasi dengan pemrograman Visual disertai dengan 
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penulisan kode program (list program). Dan dalam tahapan ini 

pasword yang digunakan adalah “smp”. 

b. Pengujian program 

Pada tahap pengujian program ini adalah dengan menguji 

mengenahi adanya kesalahan-kesalahan dalam pembuatan program. 

Adapun kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu: 

1) Kesalahan bahasa (language error)  

Kesalahan bahasa adalah kesalahan dalam penulisan source 

program yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. 

2) Kesalahan proses 

Kesalahan proses adalah kesalahan yang muncul ketika 

proses executabel program dilakukan. Kesalahan ini menimbulkan 

program berhenti sebelum selesai pada saatnya karena komputer 

menemui kondisi yang belum terpenuhi yang tidak bisa dikerjakan. 

3) Kesalahan logika 

Kesalahan logika merupakan kesalahan dalam logikan 

program yang sulit untuk ditemukan. Keadaan ini karena program 

akan tetap memproses kode tersebut dan didapatkan hasilnya, 

namun hasilnya tidak sesuai harapan. 

c. Pemasangan program 

Untuk mengimplemtasikan sistem yang telah dibuat dibutuhkan 

fasilitas dan peralatan yang mendukung beroperasinya sistem tersebut, 
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karena sistem baru ini hanya berjalan jika didukung fasilitas dan 

peralatan seperangkat komputer. 

1) Perangkat keras (hardware) diantaranya personal komputer 

pentium 4, monitor, dan printer. 

2) Perangkat lunak (software) diantanya sistem operasi Windows XP, 

bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0, dan program 

sistem database siswa, guru, dan pegawai sekolah 

d. Pelatihan kepada pengguna 

Pada pelatihan ini dapat dilakukan dengan melaksanakan 

training langsung pada pemakai melalui pemberian latihan mengenahi 

cara mengoperasikan sistem database siswa, guru, dan pegawai 

sekolah yang baru tersebut. 

 

B. HASIL KEGIATAN  

Bagian awal dari program ini (setelah program dipanggil) 

memberikan tampilan tentang judul dari program database siswa, guru, dan 

pegawai sekolah. Tampilan dari bagian awal adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.10 Menu Awal 

Jika password sesuai maka proses selanjutnya dengan menekan 

tombol login maka akan tampil form menu utama dan seluruh menu yang ada 

dalam menun utama dapat dibuka oleh pengguna. Pada menu utama pengguna 

ditawarkan untuk memilih apa yang diinginkan untuk penanganan database  

sekolah. Tampilan form Informasi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Menu Informasi
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Pada menu utama, pengguna ditawarkan untuk memilih apa yang 

diinginkan untuk penanganan database sekolah. Tampilan form menu utama 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Menu Utama 

Menu input digunakan untuk menginput, mengedit, dan menghapus 

data. Jika memilih menu input, maka akan tampil beberapa tampilan sebagai 

berikut: 

1. Data Siswa 

a. Form Biodata Siswa 

Form biodata siswa digunakan untuk mengisi data siswa yang menjadi 

siswa di SMP Negeri 4 Kudus. 
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Gambar 4.13 Form Biodata Siswa 

Untuk menginput data baru maka klik tambah masukkan data siswa 

SMP Negeri 4 Kudus kemudian klik simpan maka data akan 

tersimpan. Untuk mengedit langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Tekan tombol “Edit” terlebih dahulu; 

2) Masukkan NISN untuk mengedit data yang sudah ada kemudian 

tekan tombol “Tab” yang ada di keyboard; 

3) Masukkan atau ubah data yang mau di edit; 

4) Kemudian klik “Simpan” untuk menyimpan  data yang sudah di 

edit; 

5) Klik “Selesai” untuk kembali ke Menu Utama. 

b. Form Data Kelas 

Form data kelas digunakan untuk mengisi data kelas yaitu guru-guru 

yang menjadi wali kelas di SMP Negeri 4 Kudus. 
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Gambar 4.14 Form Data Kelas 

Untuk menginput data baru maka klik tambah masukkan data siswa 

SMP Negeri 4 Kudus kemudian klik simpan maka data akan 

tersimpan. Untuk kembali ke Menu Utama maka klik keluar. 

c. Form Data Siswa Keluar 

Form data siswa keluar digunakan untuk mengisi data siswa SMP 

Negeri 4 Kudus yang keluar dari sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Form Data Siswa Keluar 
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Untuk menginput data baru maka klik tambah masukkan data siswa 

SMP Negeri 4 Kudus yang keluar kemudian klik simpan maka data 

akan tersimpan. Untuk kembali ke Menu Utama maka klik keluar. 

2. Data Guru 

a. Form Biodata Guru 

Form biodata guru digunakan untuk mengisi data guru yang menjadi 

guru di SMP Negeri 4 Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gambar 4.16 Form Biodata Guru 

Untuk menginput data baru maka klik tambah masukkan data siswa 

SMP Negeri 4 Kudus kemudian klik simpan maka data akan 

tersimpan. Untuk mengedit langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1)   Tekan tombol “Edit” terlebih dahulu; 

2)  Masukkan NIP untuk mengedit data yang sudah ada kemudian       

tekan tombol “Tab” yang ada di keyboard; 
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3)   Masukkan atau ubah data yang mau di edit; 

4)  Kemudian klik “Simpan” untuk menyimpan  data yang sudah di 

edit; 

5)   Klik “Selesai” untuk kembali ke Menu Utama. 

b. Form Jadwal Mata Pelajaran 

Form jadwal pelajaran digunakan untuk mengisi data jadwal mata 

pelajaran yang menjadi jadwal mata pelajaran di SMP Negeri 4 Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Form Jadwal Mata Pelajaran 

Untuk menginput data baru maka klik tambah masukkan data jadwal 

mata pelajaran SMP Negeri 4 Kudus kemudian klik simpan maka data 

akan tersimpan. Untuk kembali ke Menu Utama maka klik keluar. 
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c. Form Data Nilai 

Tampilan form data nilai terlihat seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.18 Form Data Nilai

 
Petunjuk: 

1) Tekan tombol “Tambah” untuk menambah data nilai; 

2) Masukkan NISN kemudian tekan tombol Tab yang ada di 

keyboard; 

3) Masukkan data nilai; 

4) Klik “Simpan” untuk menyimpan data; 

5) Klik “Keluar” untuk kembali ke Menu Utama. 

d. Form Data Mata Pelajaran 

Form data mata pelajaran digunakan untuk mengisi data mata pelajaran 

yang menjadi mata pelajaran di SMP Negeri 4 Kudus. 
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Gambar 4.19 Form Data Mapel 

Untuk menginput data baru maka klik tambah masukkan data mata 

pelajaran SMP Negeri 4 Kudus kemudian klik simpan maka data akan 

tersimpan. Untuk kembali ke Menu Utama maka klik keluar. 

3. Data Pegawai 

Data pegawai berisi form biodata pegawai. Form ini digunakan untuk 

mengisi data pegawai yang menjadi pegawai di SMP Negeri 4 Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.20 Form Biodata Pegawai 
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Untuk menginput data baru maka klik tambah masukkan data siswa SMP 

Negeri 4 Kudus kemudian klik simpan maka data akan tersimpan. Untuk 

mengedit langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a.   Tekan tombol “Edit” terlebih dahulu; 

b.  Masukkan NIP untuk mengedit data yang sudah ada kemudian tekan  

tombol “Tab” yang ada di keyboard; 

c.   Masukkan atau ubah data yang mau di edit; 

d.   Kemudian klik “Simpan” untuk menyimpan  data yang sudah di edit; 

e.   Klik “Selesai” untuk kembali ke Menu Utama. 

Untuk menu cari berisi form cari data siswa, form cari data guru, 

form cari data pegawai, form cari data mapel, form cari data siswa keluar, 

form cari data kelas, dan form cari data nilai. Tampilan untuk masing-masing 

form adalah sebagai berikut: 

1. Form Cari Data Siswa 

Form cari data siswa digunakan untuk mencari data siswa di SMP Negeri 

4 Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Form Cari Data Siswa
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Petunjuk: 

a. Klik tombol “Cari” terlebih dahulu; 

b. Masukkan NIS kemudian tekan tombol “Tab” yang ada di keyboard; 

c. Apabila data ditemukan, maka data akan ditampilkan pada textbox 

yang tersedia; 

d. Untuk kembali ke Menu Utama klik tombol “Keluar”. 

2. Form Cari Data Guru 

Form cari data guru digunakan untuk mencari data guru di SMP Negeri 4 

Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.22 Form Cari Data Guru 

Petunjuk: 

a.   Klik tombol “Cari” terlebih dahulu; 

b.   Masukkan NIP kemudian tekan tombol “Tab” yang ada di keyboard; 
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c. Apabila data ditemukan, maka data akan ditampilkan pada textbox 

yang tersedia; 

d.   Untuk kembali ke Menu Utama klik tombol “Keluar”. 

3. Form Cari Data Pegawai 

Form cari data pegawai digunakan untuk mencari data pegawai di SMP 

Negeri 4 Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Form Cari Data Pegawai 

Petunjuk: 

a.   Klik tombol “Cari” terlebih dahulu; 

b.   Masukkan NIP kemudian tekan tombol “Tab” yang ada di keyboard; 

c. Apabila data ditemukan, maka data akan ditampilkan pada textbox 

yang tersedia; 

d.   Untuk kembali ke Menu Utama klik tombol “Keluar”. 
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4. Form Cari Data Mapel 

Form cari data mapel digunakan untuk mencari data mapel yang menjadi 

mapel di SMP Negeri 4 Kudus. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 4.24 Form Cari Data Mapel 

Petunjuk: 

a.   Klik tombol “Cari” terlebih dahulu; 

b.   Masukkan kode kemudian tekan tombol “Tab” yang ada di keyboard; 

c. Apabila data ditemukan, maka data akan ditampilkan pada textbox 

yang tersedia; 

d.   Untuk kembali ke Menu Utama klik tombol “Keluar”. 

5. Form Cari Data Siswa Keluar 

Form cari data siswa keluar digunakan untuk mencari data siswa SMP 

Negeri 4 Kudus yang keluar. 
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Gambar 4.25 Form Cari Data Siswa Keluar 

Petunjuk: 

a.   Klik tombol “Cari” terlebih dahulu; 

b.   Masukkan NISN kemudian tekan tombol “Tab” yang ada di keyboard; 

c.  Apabila data ditemukan, maka data akan ditampilkan pada textbox 

yang tersedia; 

d.   Untuk kembali ke Menu Utama klik tombol “Keluar”. 

6. Form Cari Data Kelas 

Form cari data kelas digunakan untuk mencari guru-guru yang menjadi 

wali kelas di SMP Negeri 4 Kudus. 
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Gambar 4.26 Form Cari Data Kelas 

Petunjuk: 

a.   Klik tombol “Cari” terlebih dahulu; 

b.   Masukkan NISN kemudian tekan tombol “Tab” yang ada di keyboard; 

c.  Apabila data ditemukan, maka data akan ditampilkan pada textbox 

yang tersedia; 

d.   Untuk kembali ke Menu Utama klik tombol “Keluar”. 

7. Form Cari Data Nilai 

Form cari data nilai digunakan untuk mencari data nilai siswa di SMP 

Negeri 4 Kudus. 
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Gambar 4.27 Form Cari Data Nilai 

Petunjuk: 

a.   Klik tombol “Cari” terlebih dahulu; 

b.   Masukkan NIS kemudian tekan tombol “Tab” yang ada di keyboard; 

c. Apabila data ditemukan, maka data akan ditampilkan pada textbox 

yang tersedia; 

d.   Untuk kembali ke Menu Utama klik tombol “Keluar”. 

Untuk menu informasi berisi informasi sekolah (visi misi dan 

struktur organisasi) dan. Tampilan untuk masing-masing form adalah sebagai 

berikut: 

1. Visi Misi 

Tampilan form Visi Misi terlihat seperti gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.28 Form Visi Misi SMP Negeri 4 Kudus 

Form ini berisi untuk melihat visi dan misi SMP Negeri 4 Kudus tanpa 

bisa merubah sistem yang ada. 

2. Struktur Organisasi 

Tampilan form Visi Misi terlihat seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Form Struktur Organisasi SMP Negeri 4 Kudus 
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C. PEMBAHASAN 

Program aplikasi database Sistem Informasi SMP Negeri 4 Kudus 

dengan menggunakan software visual basic 6.0 dan crystal report 8.5 dibuat 

melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu studi kelayakan, tahap ini adalah 

identifikasi terhadap kebutuhan sistem baru dalam pengelolaan data di SMP 

Negeri 4 Kudus. Pada tahap kedua yaitu tahap rencana pendahuluan. 

Tahapan rencana pendahuluan menentukan lingkup proyek atau 

sistem yang akan ditangani. Tahap ketiga yaitu tahap analisis sistem, tahap 

analisis sistem merupakan tahapan lanjutan dari tahap rencana pendahuluan. 

Diagram alir data konteks yang telah dibuat pada tahap rencana pendahuluan 

dijabarkan kedalam pandangan yang lebih detail. Pada tahap keempat yaitu 

tahap perancangan sistem. 

Tahap perancangan sistem dijelaskan tentang tabel-tabel yang akan 

dibuat, relasi antar tabel dan bagan struktur sistem pada pembuatan aplikasi 

database Sistem Informasi SMP Negeri 4 Kudus. Pada tahap kelima yaitu 

tahap implementasi sistem. Tahapan implementasi sistem mencakup 

pemberian kode program, pengujian program, dan pemasangan program. 

Tahap implementasi sistem ini juga dijelaskan tentang cara kerja dan 

hasil proses kerja program yang didasarkan pada bagan alir sistem dari 

program yang telah dibuat. Proses kerja program aplikasi database Sistem 

Informasi SMP Negeri 4 Kudus adalah pada saat memasuki menu awal 

program terdapat beberapa pilihan menu lanjutan antara lain menu utama, 

menu extrakulikuler, menu berita, dan menu keluar. Pada menu extrakulikuler 
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berisi tentang extrakulikuler yang ada di SMP Negeri 4 Kudus. Menu berita 

berisi tentang berita dan pengumuman-pengumuman yang ada di SMP Negeri 

4 Kudus. 

Menu utama dari program aplikasi database Sistem Informasi SMP 

Negeri 4 Kudus berisi menu input data, pencarian data, cetak data, dan 

informasi. Untuk menjalankan menu tersebut terlebih dahulu user harus login 

setiap masuk program. Login yang di maksud disini adalah menggunakan 

nama dan password sebagai pengaman data. Jika password benar maka menu 

akan aktif dan user dapat menjalankan menu yang diinginkan pada program 

aplikasi database Sistem Informasi SMP Negeri 4 Kudus. 

Hasil program aplikasi database Sistem Informasi SMP Negeri 4 

Kudus yang dijalankan, dapat diketahui beberapa keunggulan dan 

kekurangannya. Program aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan cara pengelolaan yang dilakukan secara manual, seperti 

yang selama ini digunakan di SMP Negeri 4 Kudus. Program aplikasi yang 

sudah dibuat diantaranya adalah input data siswa, input data kelas, input data 

siswa keluar, input data guru, input jadwal pelajaran, input data nilai raport, 

input data mata pelajaran, input data karyawan, cari data siswa, cari data kelas, 

cari data siswa keluar, cari data guru, cari data nilai raport, cari data mata 

pelajaran, cari data karyawan, cetak data siswa, cetak data kelas, cetak data 

siswa keluar, cetak data guru, cetak jadwal pelajaran, cetak data nilai raport, 

cetak data mata pelajaran, dan cetak data karyawan. Pada menu informasi 

hanya berisi tentang visi misi dan struktur organisasi di SMP Negeri 4 Kudus. 
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Karena banyaknya data dan keterbatasan waktu sehingga programmer belum 

bisa mengentry data secara keseluruhan. Programmer masih mengoptimalkan 

pada spesifikasi sistem pemrograman, sehingga dihasilkan program yang 

maksimal. 

Program aplikasi ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, 

Programmer hanya menyediakan data selain data gaji. Kekurangan juga 

terdapat pada menu cetak yang masih kurang lengkap, di antaranya adalah 

cetak data siswa yang belum bisa mencetak data satu persatu dan perkelas; 

begitu juga dengan cetak data guru, cetak data pegawai, dan cetak data nilai 

yang juga belum bisa mencetak data satu persatu dan perkelas. 



BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Proses kerja dari program berdasarkan pada struktur sistem dan 

kebenaran data tergantung pada pengguna. Cara kerja program dimulai dari 

form login sebagai form yang pertama kali muncul ketika baru membaca 

program aplikasi database ini. Pada form login ini kita tulis password “smp” 

untuk menuju ke form utama. Pada form utama ini tersedia beberapa menu 

pilihan yang berisi tentang menu input berfungsi untuk mengisi data siwa, data 

guru, data karyawan; menu cari berfungsi untuk mencari data-data yang telah 

kita input; menu cetak berfungsi untuk mencetak hasil dari data-data yang 

telah di input. 

B. SARAN 

Saran yang diusulkan adalah sebagai berikut: 

1. Dilakukan peningkatan penggunaan komputer secara optimal 

2. Melakukan pelatihan komputer kepada para operator SMP Negeri 4 Kudus 

dalam pengolahan data pada SMP Negeri 4 Kudus. 
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