
 

 

BAB IV 

 PERANCANGAN 

4.1 Analisis Kebutuhan Pemodelan Sistem 

4.1.1 Metode Analisis  

  Analisis kebutuhan sistem pada sistem informasi kesiswaan 

untuk sekolah mengengah pertama ini digunakan untuk menguraikan 

sistem ke dalam komponen-komponen yang lebih sederhana. Komponen 

tersebut adalah data yang dibutuhkan setiap kegiatan untuk pemodelan 

sistem. Data yang akan diuraikan adalah data penerimaan peserta didik 

baru, data daftar ulang siswa, data distribusi kelas, data mutasi dan data 

kartu identitas siswa. Metode analisis ini akan menyesuaikan dengan 

kebutuhan pemodelan sistem informasi kesiswaan yang akan dibuat. 

4.1.2 Analisis Kebutuhan Input 

  Pemodelan sistem informasi kesiswaan ini memodelkan data apa 

saja yang akan menjadi masukkan atau di input. Data masukkan yang 

dibutuhkan dalam sistem informasi kesiswaan ini meliputi:  

1. Data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

Data ini meliputi beberapa komponen data, yaitu data formulir penerimaan 

peserta didik baru, data pendaftar, data ketentuan PPDB dan data 

pengumuman PPDB.  

2. Data Daftar Ulang Siswa 

Data ini meliputi beberapa komponen data, yaitu data formulir pendataan 

siswa baru, data formulir daftar ulang siswa naik kelas dan siswa baru dan 

data siswa daftar ulang.  

3. Data Distribusi Kelas 

Data ini meliputi komponen data, yaitu data pembagian kelas reguler dan 

data pembagian kelas tambahan.  

4. Data Mutasi Siswa 

Data ini meliputi komponen data, yaitu data formulir pengajuan mutasi 

masuk, data pendaftar mutasi masuk, data siswa mutasi masuk, data 
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pengumuman bangku kosong, data surat pengajuan mutasi keluar dan data 

siswa mutasi keluar.  

5. Data Kartu Identitas Siswa 

Data ini meliputi komponen data, yaitu data kartu identitas siswa yang 

sudah siap dicetak. 

4.1.3 Analisis Kebutuhan Output 

  Pemodelan sistem informasi kesiswaan ini memodelkan data apa 

saja yang akan menjadi keluaran atau di output. Data keluaran yang 

tentunya merupakan hasil dari data masukan yang sudah di input meliputi:  

1. Formulir PPDB 

2. Ketentuan PPDB 

3. Pengumuman PPDB 

4. Rekap Pendaftar PPDB 

5. Data Siswa  

6. Siswa daftar ulang 

7. Daftar Siswa Kelas Reguler 

8. Daftar Siswa Kelas Tambahan 

9. Pencatatan Siswa Mutasi Masuk 

10. Pencatatan Siswa Mutasi Keluar 

11. Kartu Identitas Siswa 

4.1.4 Analisis Kebutuhan Proses 

 Proses merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk 

mengolah seluruh masukkan data menjadi informasi. Berdasarkan data 

masukkan dalam sistem informasi kesiswaan, dan untuk memperoleh 

keluaran yang diinginkan masukkan tersebut harus melalui proses. Proses 

yang akan dimodelkan pada pemodelan sistem informasi kesiswaan ini 

adalah : 

1. Melakukan proses menambah, mengubah dan melihat formulir 

penerimaan peserta didik baru 
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2. Melakukan proses menambah, menghapus, mengubah dan melihat 

ketetntuan penerimaan peserta didik baru 

3. Melakukan proses menambah dan mengubah verifikasi berkas 

penerimaan peserta didik baru 

4. Melakukan proses menambah, mengubah, melihat dan menghapus 

pengumuman penerimaan peserta didik baru 

5. Melakukan proses menambah, mengubah dan melihat formulir pendataan 

siswa baru 

6. Melakukan proses menambah, mengubah dan melihat formulir daftar 

ulang 

7. Melakukan proses menambah dan mengubah verifikasi berkas daftar 

ulang siswa 

8. Melakukan proses mencetak bukti daftar ulang siswa 

9. Melakukan proses menambah, mengubah dan menghapus kelas reguler 

10. Melakukan proses menambah, mengubah dan menghapus kelas 

tambahan 

11. Melakukan proses menambah, mengubah dan melihat formulir pengajuan 

mutasi masuk 

12. Melakukan proses menambah dan mengubah verifikasi berkas mutasi 

masuk siswa 

13. Melakukan proses menambah dan mengubah nilai ujian masuk mutasi 

masuk siswa 

14. Melakukan proses pencatatan siswa yang melakukan mutasi masuk 

15. Melakukan proses menambah, mengubah, menghapus dan melihat 

pengumuman bangku kosong 

16. Melakukan proses menambah dan mengubah surat pengajuan mutasi 

keluar 

17. Melakukan proses menambah dan mengubah verifikasi berkas mutasi 

keluar 

18. Melakukan proses mencetak berkas siswa mutasi keluar 

19. Melakukan proses pencatatan siswa yang melakukan mutasi keluar 
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20. Melakukan proses menambah, mengubah dan menghapus kartu identitas 

siswa 

 

4.2 Perancanan 

4.2.1 DFD Level-0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pada diagram konteks seperti yang digambarkan pada Gambar 4.1 

terdapat 6 entitas yaitu : 

1. Siswa mengakses sistem untuk pertama kalinya adalah saat Penerimaan 

Peserta Didik baru atau PPDB sebagai siswa pendaftar. Dalam proses ini 

siswa akan melakukan pendaftaran ke sekolah yang dituju dan setelah 

diterima siswa akan mendaftarkan diri ke sistem. Proses pendaftaran diri ke 

dalam sistem ini disebut proses daftar ulang. Di sini siswa akan mendapatkan 

uername dan password untuk akunnya. Data yang dimasukkan siswa adalah 

data login, data PPDB berupa data pendaftar dan berkas PPDB, data daftar 

ulang berupa data pribadi siswa serta berkas daftar ulang yang lain dan data 

mutasi berupa pengajuan pindah disertai dengan berkas-berkasnya.  Informasi 

yang diterima siswa dari sistem adalah informasi login, informasi verifikasi 

Gambar 4.1 DFD Level-0 
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kelengkapan berkas yang dikumpulkan oleh siswa, informasi PPDB, 

informasi daftar ulang dan informasi distribusi kelas.  

2. Kesiswaan mengakses sistem setelah melakukan login dan telah mendapat 

role dari admin. Kesiswaan memasukkan data ke sistem berupa data login, 

data PPDB berupa ketentuan PPDB, data daftar ulang berupa formulir daftar 

ulang, formulir pendataan siswa, data distribusi kelas dan data kartu identitas 

siswa. Informasi yang diterima kesiswaan dari sistem adalah informasi login , 

informasi pendaftaran, informasi pendataan siswa, informasi daftar ulang, 

informasi distribusi kelas, informasi pengumuman PPDB dan informasi 

mutasi siswa.  

3. Tata Usaha mengakses sistem setelah melakukan login dan telah mendapat 

role dari admin. Data yang dimasukkan tata usaha yaitu data verifikasi pada 

mutasi siswa dan berkas yang dibutuhkan oleh siswa saat melakukan mutasi 

masuk atau keluar. Informasi yang diperoleh tata usaha dari sistem yaitu 

informasi login dan informasi pengajuan mutasi dari siswa.  

4. Petugas PPDB mengakses sistem setelah melakukan login dan telah 

mendapat role dari admin. Data yang dimasukkan petugas PPDB yaitu data 

verifikasi kelengkapan berkas PPDB, data pengumuman PPDB dan data nilai 

ujian masuk. Informasi yang diperoleh petugas PPDB dari sistem yaitu 

informasi login, data pendaftar, informasi berkas PPDB dan informasi 

ketentuan PPDB.  

5. Guru mengakses sistem setelah melakukan login dan telah mendapat role dari 

admin. Data yang dimasukkan guru yaitu data login dan informasi yang 

didapat guru yaitu informasi kelas tambahan.  

6. Wali kelas mengakses sistem setelah melakukan login dan telah mendapat 

role dari admin. Data yang dimasukkan wali kelas yaitu data login  dan 

informasi yang didapat wali kelas yaitu informasi data pribadi siswa dan 

informasi kelas reguler.  
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4.2.2 DFD Level-1 

 

  

Gambar 4.2 Level-1 
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 Pada DFD level-1 yang ada di Gambar 4.2 terdapat 6 entitas, 7 proses 

dan 1 data store. Berikut ini adalah penjelasan dari Data Flow Diagram 

Level-1 : 

Tabel 4.1 Tabel Penjelasan DFD Level-1 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Input Output 

1. Login Siswa, kesiswaan, tata usaha, 

wali kelas, guru dan petugas 

PPDB memasukkan username 

dan password 

User dapat masuk ke sistem 

2. Penerimaan 

Peserta Didik 

Baru 

Siswa : 

Data pendaftar 

Berkas PPDB 

Petugas PPDB : 

Verifikasi berkas PPDB 

 Pengumuman PPDB 

kesiswaan : 

ketentuan PPDB 

Siswa : 

Verifikasi berkas  

Ketentuan PPDB 

Pengumuman PPDB 

Kesiswaan : 

Pendaftar PPDB 

Pengumuman PPDB 

Petugas PPDB : 

Ketentuan PPDB 

Berkas PPDB 

3. Daftar Ulang Siswa : 

Data pribadi siswa 

Surat pernyataan daftar ulang 

siswa baru dan siswa naik 

kelas 

Berkas daftar ulang 

Kesiswaan : 

Formulir pendataan siswa 

Formulir pernyataan daftar 

ulang 

Verifikasi berkas daftar ulang 

Siswa : 

Verifikasi kelengkapan 

berkas daftar ulang 

Kesiswaan : 

Berkas daftar ulang 

4. Modul Siswa  Siswa : 

Data pribadi siswa  

Nilai 

Presensi kehadiran 

jadwal 

5. Mutasi Siswa Siswa : 

Surat pengajuan pindah 

sekolah 

Berkas mutasi masuk atau 

keluar 

Tata Usaha : 

Verifikasi kelengkapan berkas 

Siswa : 

Verifikasi kelengkapan 

berkas pindah sekolah 

Verifikasi kelengkapan 

administrasi sekolah 

Surat penyataan bangku 

kosong 
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pindah sekolah 

Verifikasi kelengkapan 

administrasi sekolah  

Berkas siswa mutasi keluar 

Surat pernyataan bangku 

kosong 

Berkas siswa mutasi keluar 

Tata Usaha : 

Surat pengajuan pindah 

sekolah 

Kesiswaan : 

Siswa mutasi 

Pengajuan pindah sekolah 

Berkas siswa mutasi masuk 

6. Distribusi Kelas Kesiswaan : 

Kelas reguler 

Kelas tambahan 

Wali Kelas dan Siswa : 

Hasil pembagian kelas 

reguler 

Guru dan Siswa : 

Hasil pembagian kelas 

tambahan 

7. Cetak Kartu 

Identitas 

Kesiswaan : 

Kartu identitas siap dicetak 

Kartu identitas siswa  

 

4.2.3 DFD Level-2 

1. DFD Level-2 Proses 2 
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Gambar 4.3 DFD Level-2 Proses 2 
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 Gambar 4.3 merupakan data flow diagram level-2 proses 2 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen penerimaan peserta didik 

baru atau PPDB yang terdiri dari 2 proses yaitu : 

Tabel 4.2 Tabel Penjelasan DFD Level-2 Proses 2 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1. Pendaftaran  Siswa melakukan pendaftaran 

dengan memasukkan data 

pendaftar dan berkas PPDB. 

Petugas PPDB melakukan 

verifikasi berkas pendaftaran. 

Kesiswaan melakukan 

manajemen ketentuan PPDB.  

Siswa : 

- Verifikasi berkas 

PPDB 

- Ketentuan PPDB 

Petugas PPDB : 

- Informasi data 

pendaftar 

- Ketentuan PPDB 

Kesiswaan : 

- Informasi data 

pendaftar 

2. Seleksi Peserta 

Didik Baru 

Petugas PPDB memasukkan 

data pengumuman jalur ujian 

masuk dan jalur nilai UN serta 

nilai ujian masuk. 

Siswa : 

- Pengumuman jalur 

ujian masuk 

Kesiswaan : 

- Pengumuman jalur 

ujian masuk 

- Nilai ujian masuk 

- Pengumuman jalur 

nilai UN 

Pengumuman jalur ujian 

masuk diumumkan secara 

langsung kepada siswa, 

sedangkan pengumuman 

jalur nilai UN dilaporkan 

kepada kesiswaan.  
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2. DFD Level-2 Proses 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.4 merupakan data flow diagram level-2 proses 3 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen daftar ulang yang terdiri 

dari 4 proses yaitu : 

  

Gambar 4.4 Level-2 Proses 3 
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Tabel 4.3 Tabel Penjelasan DFD Level-3 2 Proses 3 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1. Pendataan 

Siswa Baru 

Siswa memasukkan data 

pribadi siswa dan pernyataan 

daftar ulang. 

Kesiswaan membuat formulir 

pendataan siswa baru dan 

formulir pernyataan daftar 

ulang siswa baru 

Siswa : 

- Informasi data 

pribadi siswa 

- Formulir pendataan 

siswa baru 

- Formulir pernyataan 

daftar ulang  

Kesiswaan : 

- Informasi data 

pribadi siswa  

- Informasi siswa 

daftar ulang 

2. Pendataan 

siswa naik 

kelas 

Siswa memasukkan pernyataan 

daftar ulang siswa naik kelas 

Kesiswaan membuat formulir 

pernyataan daftar ulang siswa 

naik kelas. 

Siswa : 

- Formulir pernyataan 

daftar ulang siswa 

naik kelas 

Kesiswaan : 

- Informasi siswa 

daftar ulang 

3. Cek berkas 

daftar ulang 

Kesiswaan memasukkan data 

verifikasi daftar ulang, proses 

ini mendapatkan data berkas 

siswa daftar ulang dari tabel 

daftar ulang 

Siswa : 

- Informasi verifikasi 

daftar ulang  

Kesiswaan : 

- Berkas siswa daftar 

ulang 

4. Cetak bukti 

daftar ulang 

Proses ini mendapatkan 

informasi siswa daftar ulang 

dari tabel daftar ulang 

Siswa : 

- Bukti daftar ulang 
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3. DFD Level-2 Proses 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 Gambar 4.5 merupakan data flow diagram level-2 proses 4 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen siswa yang terdiri dari 4 proses 

yaitu : 

  

Gambar 4.5 DFD Level-2 Proses 4 
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Tabel 4.4 Tabel Penjelasan DFD Level-2 Proses 4 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Lihat data 

pribadi 

Proses ini mendapat informasi 

data pribadi siswa dari tabel 

siswa 

Siswa : 

- Data pribadi siswa 

2. Lihat nilai  Proses ini mendapat informasi 

nilai dari tabel nilai siswa dan 

nilai ekstrakulikuler. Tabel 

nilai siswa terdapat pada 

pemodelan sistem informasi 

kurikulum dan tabel nilai 

ekstrakulikuler terdapat pada 

pemodelan sistem informasi 

kegiatan non akademik 

Siswa : 

- Nilai siswa 

- Nilai ekstrakulikuler 

3.  Lihat presensi Proses ini mendapat informasi 

dari tabel presensi kelas reguler 

dan tabel presensi kelas 

tambahan. Tabel presensi kelas 

reguler dan presensi kelas 

tambahan terdapat pada 

pemodelan sistem informasi 

kurikulum 

Siswa : 

- Presensi kelas 

reguler  

- Presensi kelas 

tambahan 

4. Lihat jadwal Proses ini mendapat informasi 

dari tabel jadwal mapel, jadwal 

ekstrakulikuler dan jadwal 

tambahan. Tabel jadwal mapel 

dan jadwal tambahan terdapat 

pada pemodelan sistem 

informasi kurikulum, 

sedangkan tabel jadwal 

ekstrakulikuler terdapat pada 

pemodelan sistem informasi 

non akademik 

Siswa : 

- Jadwal belajar 

tambahan 

- Jadwal mapel 

- Jadwal 

ekstrakulikuler 

 

4. DFD Level-2 Proses 5 
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Gambar 4.6 DFD Level-2 Proses 5 
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 Gambar 4.6 merupakan data flow diagram level-2 proses 5 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen mutasi siswa yang terdiri 

dari 4 proses yaitu : 

Tabel 4.5 Tabel Penjelasan DFD Level-2 Proses 5 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Mutasi masuk Siswa memasukkan data 

pendaftar mutasi masuk, 

pernyataan pindah sekolah dan 

berkas mutasi masuk. 

Kesiswaan memasukkan data 

nilai ujian masuk dan 

pengumuman. 

Tata usaha memasukkan data 

verifikasi berkas dan surat 

pernyataan bangku kosong. 

Siswa : 

- Nilai ujian masuk 

- Pengumuman  

- Pernyataan bangku 

kosong 

- Verifikasi berkas 

pindah sekolah 

Kesiswaan : 

- Berkas mutasi 

masuk 

- Pernyataan pindah 

sekolah 

Tata usaha : 

- Surat pengajuan 

pindah sekolah 

- Berkas siswa mutasi 

masuk 

2. Mutasi keluar Siswa memasukkan data surat 

bebas perpustakaan, surat 

bebas SPP dan surat pengajuan 

pindah sekolah 

Tata usaha memasukkan data 

verifikasi surat pengajuan 

pindah dan berkas siswa mutasi 

keluar 

Siswa : 

- Berkas siswa mutasi 

keluar 

- Verifikasi surat 

pengajuan pindah 

Tata usaha : 

- Surat pengajuan 

pindah  

- Surat bebas 

administrasi 

3.  Pendataan 

siswa mutasi 

Kesiswaan memasukkan data 

siswa mutasi 

Siswa dan kesiswaan : 

- Informasi siswa 

mutasi 

4. Cetak surat 

pernyataan 

Tata usaha memasukkan data  

surat pernyataan bangku 

kosong dan berkas siswa 

mutasi keluar yang kemudian 

akan dicetak.  

 

 



65 

 

5. DFD Level-2 Proses 6 

 

Gambar 4.7 DFD Level-2 Proses 6 
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 Gambar 4.7 merupakan data flow diagram level-2 proses 6 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen distribusi kelas yang 

terdiri dari 2 proses yaitu : 

Tabel 4.6 Tabel Penjelasan DFD Level-2 Proses 6 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Kelas reguler Kesiswaan memasukkan data 

kelas reguler yaitu jumlah 

kelas, nama kelas dengan 

memilih jenjang dan penamaan 

kelas, setelah itu memilih jenis 

pembagian kelas yaitu 

pembagian kelas berdasarkan 

agama dan jenis kelamin dan 

pembagian kelas berdasarkan 

prestasi 

 

Kesiswaan : 

- Pembagian kelas 

berdasar 

- Nama kelas  

- Jumlah kelas 

Siswa :  

- Nama kelas (jenjang 

kelas dan penamaan 

kelas) 

Wali kelas : 

- Nama kelas (jenjang 

kelas dan penamaan 

kelas) 

- Kuota kelas 

Pembagian kelas berdasarkan 

agama dan jenis kelamin, 

kesiswaan memasukkan data 

persentase agama dan 

persentase jenis kelamin pada 

setiap kelasnya.  

 

Pembagian kelas berdasarkan 

prestasi, pada pembagian ini 

siswa akan diurutkan 

berdasarkan ranking  

 

2. Kelas 

tambahan 

Kesiswaan memasukkan data 

kelas tambahan yaitu jumlah 

kelas dan nama kelas, setelah 

itu kelas akan terbentuk sesuai 

dengan jumlah yang 

dimasukkan. Setelah kelas 

terbentuk kesiswaan 

memasukkan data nama kelas, 

jumlah siswa dan jenis kelas.  

Kesiswaan : 

- Nama kelas  

- Jumlah siswa per 

kelas 

- Jenis kelas 

Siswa : 

- Nama kelas 

Guru : 

- Nama kelas  

- Kuota kelas  
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1.2.4 DFD Level-3 

1. DFD Level-3 Proses 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.8 merupakan data flow diagram level-3 proses 3.3 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen pendaftaran PPDB yang 

terdiri dari 2 proses yaitu : 

Tabel 4.7 Tabel Penjelasan DFD Level-3 Proses 3.3 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Ketentuan 

penerimaan 

peserta didik 

baru 

Kesiswaan memasukkan data 

ketentuan penerimaan peserta 

didik baru 

Siswa dan petugas PPDB : 

- Ketentuan PPDB 

2. Cek berkas 

pendaftaran 

PPDB 

Siswa memasukkan berkas 

PPDB dan data pendaftar 

Petugas PPDB memasukkan 

verifikasi kelengkapan berkas 

pendaftaran PPDB berupa 

ceklist kepada berkas siswa 

yang sudah terkumpul 

Siswa : 

- Verifikasi 

kelengkapan berkas 

pendaftaran PPDB 

Petugas PPDB : 

- Berkas PPDB 

Kesiswaan : 

- Informasi data 

pendaftar 

- Berkas PPDB 

 

  

Gambar 4.8 DFD Level-3 Proses 3.3 
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2. DFD Level-3 Proses 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.9 merupakan data flow diagram level-3 proses 2.2 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen seleksi peserta didik baru 

yang terdiri dari 2 proses yaitu : 

Tabel 4.8 Tabel Penjelasan DFD Level-3 Proses 2.2 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Jalur ujian 

nasional 

Petugas PPDB memasukkan 

data pengumuman jalur UN 

Kesiswaan memasukkan data 

nilai passing grade  

Kesiswaan : 

- Pengumuman jalur 

UN 

Petugas PPDB : 

- Nilai passing grade 

 

2. Jalur ujian 

masuk 

Petugas PPDB memasukkan 

data pengumuman jalur ujian 

masuk dan nilai ujian masuk 

Kesiswaan memasukkan data 

nilai passing grade 

Kesiswaan : 

- Pengumuman jalur 

ujian masuk 

- Nilai ujian masuk 

Petugas PPDB : 

- Nilai passing grade 

Siswa : 

- Pengumuman jalur 

ujian masuk 

 

Gambar 4.9 DFD Level-3 Proses 2.2 
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3. DFD Level-3 Proses 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 4.10 merupakan data flow diagram level-3 proses 3.1 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen pendataan peserta didik 

baru yang terdiri dari 2 proses yaitu : 

Tabel 4.9 Tabel Penjelasan DFD Level-3 Proses 3.1 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Tambah 

formulir 

Kesiswaan menambah formulir 

pendataan siswa baru dan 

formulir pernyataan daftar 

ulang siswa baru 

Siswa : 

- Formulir pendataan 

- Formulir pernyataan 

daftar ulang 

2. Isi formulir Siswa menambah data pribadi 

siswa dan pernyataan daftar 

ulang siswa baru 

Kesiswaan : 

- Informasi data 

pribadi siswa 

- Informasi siswa 

daftar ulang 

 

  

Gambar 4.10 DFD Level-3 Proses 3.1 
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4. DFD Level-3 Proses 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.11 merupakan data flow diagram level-3 proses 3.2 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen pendataan siswa naik 

kelas yang terdiri dari 2 proses yaitu : 

Tabel 4.10 Tabel Penjelasan DFD Level-3 Proses 3.2 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Tambah 

formulir 

Kesiswaan formulir pernyataan 

daftar ulang siswa naik kelas  

Siswa : 

- Formulir pernyataan 

daftar ulang siswa 

naik kelas 

2. Isi formulir Siswa menambah pernyataan 

daftar ulang siswa naik kelas 

Kesiswaan : 

- Informasi siswa 

daftar ulang 

 

  

Gambar 4.11 DFD Level-3 Proses 3.2 
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5. DFD Level-3 Porses 3.3 

 
 

 

 

 

 Gambar 4.12 merupakan data flow diagram level-3 proses 3.3 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen cek berkas daftar ulang 

yang terdiri dari 2 proses yaitu : 

Tabel 4.11 Tabel Penjelasan DFD Level-3 Proses 3.3 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Beri tanda 

pada berkas 

Kesiswaan memberi tanda 

pada berkas yang telah 

dikumpulkan oleh siswa 

Siswa :  

- Informasi verifikasi 

daftar ulang 

Gambar 4.12 DF Level-3 Proses3.3 
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sebagai data verifikasi daftar 

ulang 

2. Kumpulkan 

berkas daftar 

ulang 

Siswa memasukkan data 

berkas daftar ulang 

Kesiswaan : 

- Berkas daftar ulang 

 

6. DFD Level-3 Proses 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.13 merupakan data flow diagram level-3 proses 4.4 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen lihat presensi yang terdiri 

dari 2 proses yaitu : 

Tabel 4.12 Tabel Penjelasan DFD Level-3 Proses 4.4  

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Beri tanda 

pada berkas 

Kesiswaan memberi tanda 

pada berkas yang telah 

dikumpulkan oleh siswa 

sebagai data verifikasi daftar 

ulang 

Siswa :  

- Informasi verifikasi 

daftar ulang 

2. Kumpulkan 

berkas daftar 

ulang 

Siswa memasukkan data 

berkas daftar ulang 

Kesiswaan : 

- Berkas daftar ulang 

 

  

Gambar 4.13 DFD Level-3 Proses 4.4 
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7. DFD Level-3 Proses 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.14 merupakan data flow diagram level-3 proses 4.5 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen lihat jadwal yang terdiri 

dari 2 proses yaitu : 

Tabel 4.13 Tabel Penjelasan DFD Level-3 Proses 4.5 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Jadwal mata 

pelajaran 

Proses ini mendapatkan 

informasi jadwal mata 

pelajaran dari tabel jadwal 

mapel 

Siswa : 

- Jadwal mapel 

2. Jadwal belajar 

tambahan 

Proses ini mendapatkan 

informasi jadwal belajar 

tambahan dari tabel jadwal 

tambahn, dan mendapatkan 

data jadwal ekstrakulikuler dari 

tabel jadwal ekstrakuklikuler 

Siswa : 

- Jadwal belajar 

tambahan 

- Jadwal 

ekstrakulikuler 

 

  

Gambar 4.14 DFD Level-3 Proses 4.5 
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8. DFD Level-3 Proses 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.15 di bawah ini merupakan data flow diagram level-3 proses 

5.1 yang menjelaskan proses rincian dari proses manajemen mutasi masuk 

yang terdiri dari 3 proses yaitu : 

Tabel 4.14 Tabel Penjelasan DFD Level-3 Proses 5.1  

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Daftar sebagai 

siswa pindah 

Siswa memasukkan data 

pendaftar sebagai siswa pindah 

dan surat pengajuan pindah 

sekolah 

Tata usaha membuat surat 

pernyataan bangku kosong 

Proses ini juga mengambil data 

nilai passing grade dari tabel 

passing grade untuk 

ditunjuknya kepada siswa 

Siswa :  

- Nilai pasing grade 

- Surat pernyataan 

bangku kosong 

Tata usaha dan kesiswaan: 

- Surat pengajuan 

pindah sekolah 

- Informasi pendaftar 

2. Cek berkas 

mutasi 

Siswa memasukkan berkas 

siswa mutasi 

Tata usaha memasukkan 

Siswa : 

- Verifikasi 

kelengkapan berkas 

Gambar 4.15 DFD Level-3 Proses 5.1 
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verifikasi kelengkapan berkas 

mutasi masuk 

mutasi masuk 

Tata usaha dan kesiswaan: 

- Berkas mutasi 

masuk 

3. Ujian masuk 

dan 

pengumuman 

Kesiswaan memasukkan data 

nilai ujian masuk dan 

pengumuman 

Siswa : 

- Nilai ujian masuk 

- pengumuman 

 

9. DFD Level-3 Proses 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.16 merupakan data flow diagram level-3 proses 5.2 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen mutasi keluar yang terdiri 

dari 2 proses yaitu : 

 

 

 

 

Gambar 4.16 DFD Level-3 Proses 5.2 
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Tabel 4.15 Tabel Penjelasan DFD Level-3 Proses 5.2 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Ajukan 

permintaan 

mutasi keluar 

Siswa memasukkan surat 

pengajuan pindah sekolah 

Tata usaha memasukkan surat 

pernyataan pindah sekolah dan 

berkas siswa mutasi keluar 

Siswa : 

- Surat pernyataan 

pindah sekolah 

- Berkas siswa mutasi 

keluar 

Tata usaha dan kesiswaan : 

- Surat pengajuan 

pindah sekolah 

2. Cek 

administrasi 

sekolah 

Siswa memasukkan surat bebas 

administrasi, surat bebas 

perpustakaan dan surat bebas 

SPP 

Tata usaha memasukkan 

verifikasi kelengkapan 

administrasi  

Siswa : 

- Verifikasi 

kelengkapan 

administrasi  

Tata usaha : 

- Surat pernyataan 

bebas adminstrasi  

 

10. DFD Level-3 Proses 6.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.17 DFD Level-3 Proses 6.1 
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 Gambar 4.17 merupakan data flow diagram level-3 proses 6.1 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen kelas reguler yang terdiri 

dari 2 proses yaitu : 

Tabel 4.16 Tabel Penjelasan DFD Level-3 Proses 6.1 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Berdasarkan 

agama dan 

jenis kelamin 

Kesiswaan memasukkan data 

persentase agama dan jenis 

kelamin per kelas, kemudian 

sistem akan mengambil data 

siswa yang ada pada tabel 

siswa kemudian sistem 

melakukan pembagian kelas 

sesuai dengan masukkan 

kesiswaan 

Kesiswaan :  

- Hasil pembagian 

kelas  

Siswa :  

- Nama kelas  

Wali kelas : 

- Nama kelas 

- Kuota kelas 

2. Berdasarkan 

prestasi 

Kesiswaan memasukkan data 

nama kelas (pilih jenjang kelas 

dan penamaan kelas) dan data 

jumlah kelas, setelah itu sistem 

akan mengambil data siswa 

dari tabel siswa kemudian 

sistem akan membagi kelas 

sesuai prestasi siswa. 

Kesiswaan : 

- Hasil pembagian 

kelas  

Siswa :  

- Nama kelas  

Wali kelas : 

- Nama kelas 

- Kuota kelas 
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11. DFD Level-3 Proses 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.18 merupakan data flow diagram level-3 proses 6.2 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen Pembagian kelas tambahan 

yang terdiri dari 4 proses yaitu : 

Tabel 4.17 Tabel Penjelasan DFD Level-3 Proses 6.2 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Buat kelas Kelas tambahan yang belum 

terdaftar akan ditambahkan 

dengan memasukkan data 

nama kelas dan jumlah kelas, 

Kesiswaan : 

- Nama kelas  

- Kuota kelas  

- Jenis kelas 

Gambar 4.18 DFD Level-3 Proses 6.2 
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apabila kelas sudah terdaftar 

kesiswaan memasukkan data 

nama kelas, kuota kelas dan 

jenis kelas.  

2. Ubah kelas Kesiswaan dapat mengubah 

nama kelas, jenis kelas dan 

kuota kelas dari tabel kelas 

tambahan dan jenis kelas. 

 

3. Tambah kelas Kesiswaan dapat menambah 

jumlah kelas 

Kesiswaan : 

- Jumlah kelas yang 

bertambah 

4. Bagi kelas Proses ini melakukan 

pembagian kelas dengan cara 

mengambil data siswa dari 

tabel siswa 

Kesiswaan : 

- Hasil pembagian 

kelas 

Siswa : 

- Nama kelas  

Guru : 

- Nama kelas  

- Kuota kelas 

 

1.2.5 DFD Level-4 

1. DFD Level-4 Proses 2.1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 DFD Level-4 Proses 2.1.1 
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 Gambar 4.19 merupakan data flow diagram level-4 proses 2.1.1 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen ketentuan PPDB yang 

terdiri dari 3 proses yaitu : 

Tabel 4.18 Tabel Penjelasan DFD Level-4 Proses 2.1.1 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Tambah 

ketentuan 

Kesiswaan dapat menambah 

ketentuan PPDB  

Siswa dan petugas PPDB : 

- Ketentuan PPDB 

2. Ubah 

ketentuan 

Kesiswaan dapat mengubah 

ketentuan PPDB  

 

3. Hapus 

ketentuan 

Kesiswaan dapat menghapus 

ketentuan PPDB, proses ini 

mengambil data ketentuan 

PPDB dari tabel ketentuan 

PPDB 

 

 

2. DFD Level-4 Proses 2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.20 DFD Level-4 Proses 2.1.2 
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 Gambar 4.20 merupakan data flow diagram level-4 proses 2.1.2 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen cek berkas PPDB yang 

terdiri dari 2 proses yaitu : 

Tabel 4.19 Tabel Penjelsan DFD Level-4 Proses 2.1.2 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Beri tanda 

pada berkas 

Petugas PPDB memasukkan 

tanda sebagai verifikasi berkas 

pendaftaran PPDB 

Siswa : 

- Verifikasi 

kelengkapan berkas 

PPDB 

2. Kumpulkan 

berkas PPDB 

Siswa memasukkan berkas 

PPDB dan data pendaftar 

Kesiswaan : 

- Berkas PPDB 

- Informasi pendaftar 

 

1. DFD Level-4 Proses 2.2.1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.21 merupakan data flow diagram level-4 proses 2.2.1 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen PPDB jalur UN yang 

terdiri dari 2 proses yaitu : 

Gambar 4.21 DFD Level-4 Proses 2.2.1 
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Tabel 4.20 Tabel Penjelasan DFD Level-4 Proses 2.2.1 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Tambah 

pengumuman 

Petugas PPDB menambahkan 

pengumuman jalur UN, 

pengumuman ini merupakan 

laporan petugas PPDB sebagai 

pelaksana PPDB kepada 

kesiswaan.  

Kesiswaan : 

- Pengumuman jalur 

UN 

2. Tetapkan 

passing grade 

Kesiswaan memasukkan dan 

menetaokan passing grede, 

nilai passing grade tiap tahun 

dapat berganti 

Petugas PPDB : 

- Nilai passing grade 

 

2. DFD Level-4 Proses 2.2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.22 merupakan data flow diagram level-4 proses 2.2.2 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen PPDB jalur ujian yang 

terdiri dari 3 proses yaitu : 

Gambar 4.22 DFD Level-4 Proses 2.2.2 
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Tabel 4.21 Tabel Penjelasan DFD Level-4 Proses 2.2.2 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Tambah nilai 

ujian 

Petugas PPDB menambah nilai 

ujian masuk pada kolom yang 

disediakan 

Kesiswaan : 

- Nilai ujian masuk 

2. Buat 

pengumuman  

Petugas PPDB membuat 

pengumuman jalur ujian masuk 

Kesiswaan dan siswa : 

- Pengumuman jalur 

ujian masuk 

3. Tetapkan nilai 

passing grade 

Kesiswaan memasukkan dan 

menetapkan nilai passing grade 

jalur ujian masuk. Penetapan 

nilai passing grade jalur nilai 

UN dan jalur nilai ujian 

berbeda.  

Petugas PPDB : 

- Nilai passing grade  

 

3. DFD Level-4 Proses 5.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 DFD Level-4 Proses 5.1.1 
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 Gambar 4.23 merupakan data flow diagram level-4 proses 5.1.1 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen daftar mutasi masuk yang 

terdiri dari 4 proses yaitu : 

Tabel 4.22 Tabel Penjelasan DFD Level-4 Proses 5.1.1 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Tambah 

pendaftar 

Siswa melakukan pendaftaran 

dengan memasukkan data 

pendaftar sebagai siswa mutasi 

masuk 

Kesiswaan dan tata usaha : 

- Informasi pendaftr 

2. Ubah pendaftar Tata usaha hanya melakukan 

perubahan pada status siswa, 

yaitu siswa memiliki status 

diterima atau tidak.  

Siswa : 

- Informasi status 

siswa 

3. Cek nilai siswa Siswa memasukkan nilai UN, 

proses ini melakukan 

pengecekan kepada nilai, jika 

nilai siswa lebih dari passing 

grade yang telah ditetapkan 

maka siswa dapat melanjutkan 

pendaftaran, jika nilai kurang 

maka siswa tidak dapat 

melanjutkan pendaftaran. 

 

4. Surat  Tata usaha memasukkan surat 

pernyataan bangku kosong 

Siswa memasukkan surat 

pengajuan pindah sekolah 

Siswa : 

- Surat pernyataan 

bangku kosong 

Kesiswaan dan tata usaha : 

- Surat pengajuan 

pindah sekolah 
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4. DFD Level-4 Proses 5.1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.24 merupakan data flow diagram level-4 proses 5.1.2 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen cek berkas mutasi masuk 

yang terdiri dari 2 proses yaitu : 

  

Gambar 4.24 DFD Level-4 Proses 5.1.2 



86 

 

Tabel 4.23 Tabel Penjelasan DFD Level-4 Proses 5.1.2  

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Beri tanda 

pada berkas 

Tata usaha memberikan tanda 

kepada berkas siswa yang 

sudah dikumpulkan sebagai 

tanda verifikasi kelengkapan 

berkas mutasi 

Siswa : 

- Verifikasi 

kelengkapan berkas 

mutasi 

2. Kumpulkan 

berkas 

Siswa memasukan berkas 

mutasi  

Tata usaha dan kesiswaan : 

- Berkas siswa mutasi 

5. DFD Level-4 Proses 5.1.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.25 merupakan data flow diagram level-4 proses 5.1.3 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen pengumuman mutasi yang 

terdiri dari 3 proses yaitu : 

Tabel 4.24 Tabel Penjelasan DFD Level-4 5.1.3 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Tambah dan 

cek nilai 

Kesiswaan memasukkan nilai 

ujian masuk mutasi, proses ini 

melakukan pengecekan nilai 

 

Gambar 4.25 DFD Level-4 Proses 5.1.3 
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ujian siswa, jika nilai ujian 

lebih dari passing grade maka 

siswa akan diterima, jika 

kurang maka siswa tidak 

diterima 

2. Buat 

pengumuman 

Kesiswaan memasukkan data 

pengumuman ujian mutasi 

masuk 

Siswa : 

- Pengumuman ujian 

mutasi masuk 

 

 

6. DFD Level-4 Proses 5.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 4.26 merupakan data flow diagram level-4 proses 5.2.2 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen cek administrasi mutasi 

keluar yang terdiri dari 2 proses yaitu : 

 

Tabel 4.25 Tabel Penjelasan DFD Level-4 Proses 5.2.2 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Beri tanda 

pada berkas 

Tata usaha memberikan tanda 

kepada berkas siswa yang 

sudah dikumpulkan sebagai 

Siswa : 

- Verifikasi 

kelengkapan 

Gambar 4.26 DFD Level-4 Proses 5.2.2 
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tanda verifikasi kelengkapan 

administrasi 

administrasi 

2. Kumpulkan 

kelengkapan 

administrasi  

Siswa memasukan surat bebas 

SPP dan surat bebas 

perpustakaan 

Tata usaha dan kesiswaan : 

- Surat pernyataan 

bebas administrasi 

 

7. DFD Level-4 Proses 6.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.27 DFD Level-4 Proses 6.1.1 
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 Gambar 4.27 merupakan data flow diagram level-4 proses 6.1.1 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen pembagian kelas agama 

yang terdiri dari 4 proses yaitu : 

Tabel 4.26 Tabel Penjelasan DFD Level-4 Proses 6.1.1 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Buat kelas Kesiswaan memasukkan nama 

kelas, persentase jenis kelamin 

dan persentase agama untuk 

setiap kelas 

Kesiswaan : 

- Nama kelas 

- Kuota kelas 

- Persentase jenis 

kelamin 

- Persentase agama 

2. Ubah kelas Kesiswaan dapat mengubah 

nama kelas, jumlah kelas, 

persentase agama, persentase 

jenis kelamin. Proses ini 

mengambil data yang dapat 

diubah dari tabel kelas reguler 

 

3. Tambah kelas Kesiswaan dapat menambah 

jumlah kelas 

 

4. Bagi kelas Proses ini melakukan 

pembagian kelas sesuai dengan 

data kelas yang telah 

dimasukkan oleh kesiswaan 

dengan cara mengambil data 

siswa dari tabel siswa 

kemudian membaginya.  

Siswa :  

- Nama kelas 

Wali kelas : 

- Nama kelas 

- Kuota kelas 

Kesiswaan : 

- Hasil pembagian 

kelas 
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8. DFD Level-4 Proses 6.1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.28 merupakan data flow diagram level-4 proses 6.1.2 yang 

menjelaskan proses rincian dari proses manajemen pembagian kelas prestasi 

yang terdiri dari 4 proses yaitu : 

  

Gambar 4.28 DFD Level-4 Proses 6.1.2 
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Tabel 4.27 Tabel Penjelasan DFD Level-4 Proses 6.1.2 

 

No 
Proses 

Manajemen 
Langkah Kerja Output 

1.  Buat kelas Kesiswaan memasukkan nama 

kelas 

Kesiswaan : 

- Nama kelas 

- Kuota kelas 

2. Ubah kelas Kesiswaan dapat mengubah 

nama kelas 

 

3. Tambah kelas Kesiswaan dapat menambah 

jumlah kelas 

 

4. Bagi kelas Proses ini melakukan 

pembagian kelas dengan 

mengurutkan siswa 

berdasarkan prestasinya  

Siswa :  

- Nama kelas 

Wali kelas : 

- Nama kelas 

- Kuota kelas 

Kesiswaan : 

- Hasil pembagian 

kelas 

 

4.3 Rancangan Basis Data 

 Rancangan basis data merupakan representasi kasus dan lingkup dari 

sekumpulan data dan kemudian dikumpulkan fakta-fakta untuk data yang 

akan disimpan di basis data. 

1. Tabel Siswa 

Tabel siswa merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data siswa 

yang dimasukkan oleh siswa. Tabel siswa terlampir sebagai Lampiran 2A. 

2. Tabel  Orang Tua dan Wali 

Tabel orang tua dan wali merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan 

data orang tua dan wali yang dimasukkan oleh siswa. Tabel orang tua dan 

wali terlampir sebagai Lampiran 2B.  

3. Tabel Pendaftar Jalur UN 

Tabel pendaftar jalur UN merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan 

data pendaftar jalur UN yang dimasukkan oleh siswa dan petugas PPDB. 

Tabel pendaftar jalur UN terlampir sebagai Lampiran 2C. 
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4. Tabel Pendaftar Jalur Ujian 

Tabel pendaftar jalur ujian merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan 

data pendaftar jalur ujian yang dimasukkan oleh siswa dan petugas PPDB. 

Tabel pendaftar jalur ujian terlampir sebagai Lampiran 2D.  

5. Tabel Daftar Ulang 

Tabel daftar ulang merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data 

daftar ulang yang dimasukkan oleh siswa dan kesiswaan. Tabel daftar ulang 

terlampir sebagai Lampiran 2E.  

6. Tabel Kelas Reguler 

Tabel kelas reguler merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data 

kelas reguler yang dimasukkan oleh kesiswaan. Tabel kelas reguler terlampir 

sebagai Lampiran 2F. 

7. Tabel Kelas Reguler Berjalan 

Tabel kelas reguler berjalan merupakan tabel yang berfungsi untuk 

menyimpan data kelas reguler yang merupakan hasil relasi dari tabel siswa 

dan tabel kelas reguler. Tabel ini diisi oleh kesiswaan. Tabel kelas reguler 

berjalan terlampir sebagai Lampiran 2G. 

8. Tabel Tahun Ajaran 

Tabel tahun ajaran merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data 

tahun ajaran yang dimasukkan oleh kesiswaan. Tabel tahun ajaran terlampir 

sebagai Lampiran 2H. 

9. Tabel Kelas Tambahan 

Tabel kelas tambahan merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data 

kelas tambahan yang dimasukkan oleh kesiswaan. Tabel kelas tambahan 

terlampir sebagai Lampiran 2I. 
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10. Tabel Jenis Kelas Tambahan 

Tabel kelas tambahan merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data 

kelas tambahan yang dimasukkan oleh kesiswaan. Tabel kelas tambahan 

terlampir sebagai Lampiran 2J.  

11. Tabel Kelas Tambahan Berjalan 

Tabel kelas tambahan berjalan merupakan tabel yang berfungsi untuk 

menyimpan data kelas tambahan berjalan yang merupakan hasil relasi dari 

tabel siswa dan tabel kelas tambahan. Tabel kelas tambahan berjalan 

terlampir sebagai Lampiran 2K.  

12. Tabel Mutasi 

Tabel mutasi merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data mutasi 

yang dimasukkan oleh kesiswaan. Tabel mutasi terlampir sebagai Lampiran 

2L.  

13. Tabel Siswa Mutasi Masuk 

Tabel siswa mutasi masuk merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan 

data siswa mutasi masuk yang dimasukkan oleh siswa dan kesiswaan. Tabel 

siswa mutasi masuk terlampir sebagai Lampiran 2M. 

14. Tabel Siswa Mutasi Keluar 

Tabel siswa mutasi keluar merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan 

data siswa mutasi keluar yang dimasukkan oleh siswa dan kesiswaan. Tabel 

siswa mutasi keluar terlampir sebagai Lampiran 2N. 

15. Tabel Passing Grade 

Tabel passing grade merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data 

passing grade yang dimasukkan oleh kesiswaan. Tabel passing grade 

terlampir sebagai Lampiran 2O 
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16. Tabel Ketentuan PPDB 

Tabel ketentuan PPDB merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan 

data ketentuan PPDB yang dimasukkan oleh kesiswaan. Tabel ketentuan 

PPDB terlampir sebagai Lampiran 2P. 

4.4 Entity Relation Diagram (ERD) 

 

 Entity Relation Diagram atau ERD merupakan gambaran dari relasi tabel 

yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan relasi antar tabel. ERD ini 

dibuat berdasarkan fakta-fakta berbentuk teks untuk diubah ke bentuk model 

data yang sesuai. Gambar ERD terlampir sebagai Lampiran 3. 

4.5 Relasi Tabel 

  Gambar 4.29 merupakan gambaran dari relasi tabel yang berfungsi untuk 

menunjukkan hubungan relasi antar tabel satu dengan tabel yang lain yang 

terkumpul dari fakta-fakta berbentuk teks untuk diubah ke bentuk model data 

yang sesuai.  

 



95 

 

Gambar 4.29 Relasi Tabel 
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4.6 Implementasi dengan Interface 

1. Halaman Login 

Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka halaman 

masuk seperti pada Gambar 4.30 merupakan halaman awal admin kesiswaan, 

petugas PPDB dan siswa ketika sistem dijalankan. Pengguna diharuskan 

untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah terdaftar 

sebelumnya agar bisa melakukan proses pemasukan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Halaman Home 

Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka halaman Home 

seperti pada Gambar 4.31 merupakan halaman setelah username dan 

password terautentifikasi oleh sistem yang didapatkan semua pengguna. 

Pengguna mendapatkan informasi tahun ajaran yang sedang belaku pada saat 

pengguna login. Pada halaman ini, admin kesiswaan dapat melakukan tambah 

tahun ajaran.  

  

Gambar 4. 30 Halaman Login 
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3. Halaman Tambah Formulir Pendaftaran PPDB Jalur Ujian Nasional 

 Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka halaman 

tambah formulir pendaftaran PPDB jalur ujian nasional seperti pada Gambar 

4.32 merupakan halaman yang bisa diakses oleh admin kesiswaan dan calon 

siswa. Tabel 4.1 adalah daftar halaman yang dapat diakses oleh pengguna : 

Tabel 4.28 Akses Formulir PPDB UN 

 

 

 

 

 

 

  

Halaman Admin  

Kesiswaan 

Calon 

Siswa 

Tambah formulir PPDB √  

Ubah formulir PPFB √  

Lihat formulir PPDB √ √ 

Gambar 4. 31 Halaman Home Admin 

Gambar 4.32 Halaman Tambah Formulir Pendaftaran PPDB Jalur Ujian 

Nasional 
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4. Halaman Tambah Ketentuan  PPDB 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman tambah ketentuan PPDB seperti pada Gambar 4.33 merupakan 

halaman yang bisa diakses oleh admin kesiswaan, petugas PPDB dan 

calon siswa. Tabel 4.2 adalah daftar halaman yang dapat diakses oleh 

pengguna : 

Tabel 4.29 Akses Ketentuan PPDB 

 

  
Halaman Admin  

Kesiswaan 

Calon 

Siswa 

Petugas 

PPDB 

Tambah ketentuan PPDB √   

Ubah ketentuan PPDB √   

Lihat ketentuan PPDB √ √ √ 

Gambar 4.33 Halaman Ketentuan PPDB 
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5. Halaman Pendaftar PPDB 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman pendaftar PPDB seperti pada Gambar 4.34 merupakan halaman 

yang bisa diakses oleh admin kesiswaan, calon siswa  dan petugas PPDB. 

Admin kesiswaan dan petugas PPDB mendapat informasi berupa pendaftar 

PPDB. Tabel 4.3 adalah daftar halaman yang dapat diakses oleh pengguna 

: 

Tabel 4.30 Akses Pendaftar PPDB UN 

  

Halaman Admin K 

Kesiswaan   

Petugas 

PPDB 

Calon 

Siswa 

Lihat pendaftar UN √ √  

Verifikasi berkas PPDB  √  

Lihat verifikasi Berkas 

PPDB 

√  √ 

Lihat nilai dan daftar  √ √  

Ubah status siswa  √  

Gambar 4.34 Pendaftar PPDB Jalur Ujian Nasional 
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6. Halaman Tambah Pengumuman Jalur Ujian Nasional 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman tambah pengumuman seperti pada Gambar 4.35 merupakan 

halaman yang bisa diakses oleh petugas PPDB dan admin kesiswaan. 

Tabel 4.4 adalah daftar halaman yang dapat diakses oleh pengguna : 

Tabel 4.31 Akses Pengumuman Jalur Ujian UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Halaman Tambah Formulir Pendaftaran PPDB Jalur Ujian Masuk 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman tambah formulir pendaftaran PPDB jalur ujian masuk seperti 

pada Gambar 4.36 merupakan halaman yang bisa diakses admin 

kesiswaan, petugas PPDB dan calon siswa. Formulir ini berbeda dengan 

formulir pendaftaran PPDB jalur ujian nasional, karena formulir ini 

memiliki atribut yang bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

Tabel 4.5 adalah daftar halaman yang dapat diakses oleh pengguna : 

  

Halaman Admin  

Kesiswaan   

Petugas 

PPDB 

Tambah pengumuman 

PPDB 

 √ 

Ubah pengumuman 

PPDB 

 √ 

Lihat lihat PPDB √ √ 

Gambar 4.35 Halaman Tambah Pengumuman 
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Tabel 4.32 Akses Formulir PPDB Jalur Ujian Masuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Halaman Daftar Pendaftar PPDB Jalur Ujian Masuk 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman daftar pendaftar PPDB jalur ujian masuk seperti pada Gambar 

4.37 merupakan halaman yang bisa diakses admin kesiswaan, calon siswa 

dan petugas PPDB. Halaman ini juga dapat digunakan untuk mencetak 

Halaman Admin  

Kesiswaan   

Petugas 

PPDB 

Calon 

Siswa 

Lihat pendaftar √   

Tambah nilai ujian 

masuk 

 √  

Verifikasi berkas PPDB  √  

Lihat nilai ujian masuk √   

Lihat verifikasi berkas 

PPDB 

  √ 

Ubah status siswa  √  

Gambar 4.36 Halaman Tambah Formulir Pendaftaran PPDB Jalur 

Ujian Masuk 
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pengumuman PPDB jalur ujian masuk. Tabel 4.6 adalah daftar halaman 

yang dapat diakses oleh pengguna :  

Tabel 4.33 Akses Pendaftar Jalur Ujian Masuk   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Halaman Tambah Formulir Pendataan Siswa Baru 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman tambah formulir pendataan siswa baru seperti pada Gambar 4.38 

merupakan halaman yang bisa diakses admin kesiswaan dan siswa. Tabel 

4.7 adalah daftar halaman yang dapat diakses oleh pengguna : 

  

Halaman Admin  

Kesiswaan   

Petugas 

PPDB 

Calon 

Siswa  

Tambah formulir PPDB  √   

Ubah formulir PPDB √   

Lihat formulir PPDB √ √ √ 

Gambar 4.37 Pendaftar Jalur Ujian Masuk 
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Tabel 4.34 Akses Formulir Pendataan Siswa Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Halaman Daftar Siswa Daftar Ulang  

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman daftar siswa daftar ulang seperti pada Gambar 4.39 merupakan 

halaman yang bisa diakses admin kesiswaan. Pada halaman ini, admin 

kesiswaan dapat melakukan cetak bukti daftar ulang. Tabel 4.24 adalah 

daftar halaman yang dapat diakses oleh pengguna :  

  

Halaman Admin  

Kesiswaan   

Calon Siswa  

Lihat daftar siswa daftar 

ulang 

√  

Verifikasi berkas daftar ulang  √  

Ubah status siswa √  

Lihat verifikasi berkas daftar 

ulang 

 √ 

Lihat status dafiat ulang  √ 

Gambar 4.38 Tambah Formulir Pendataan Siswa Baru 
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Tabel 4.35 Akses Daftar Siswa Daftar Ulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Halaman Tambah Formulir Daftar Ulang Siswa Naik Kelas 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman tambah formulir daftar ulang siswa naik kelas seperti pada 

Gambar 4.40 merupakan halaman yang bisa diakses admin kesiswaan. 

Pada halaman ini, terdapat perbedaan dengan halaman tambah formulir 

pendataan siswa baru, yaitu atribut formulir ini hanya menggunakan 

atribut yang memiliki kemungkinan isinya berubah. Tabel 4.9 adalah 

daftar halaman yang dapat diakses oleh pengguna : 

  

Halaman Admin  

Kesiswaan   

Petugas 

PPDB 

Calon 

Siswa  

Tambah formulir 

pendataan 

√   

Ubah formulir  

pendataan 

√   

Lihat formulir  

pendataan 

√ √ √ 

Gambar 4.39 Daftar Siswa Daftar Ulang 
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Tabel 4.36 Akses Formulir Daftar Ulang Siswa Naik Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Halaman Buat Kelas Reguler Baru 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman buat kelas baru seperti pada Gambar 4.41 merupakan halaman 

yang bisa diakses admin kesiswaan. Admin kesiswaan membuat kelas baru 

yang akan digunakan untuk pendistribusian kelas kepada siswa. Pada 

halaman ini, admin kesiswaan dapat memilih cara untuk melakukan 

pembagian kelas. Berikut ini adalah cara untuk melakukan pembagian 

kelas, pembagian kelas berdasarkan agama dan jenis kelamin dan 

pembagian kelas berdasarkan prestasi siswa. Tabel 4.10 adalah daftar 

halaman yang dapat diakses oleh pengguna : 

Halaman Admin  

Kesiswaan 

Petugas 

PPDB 

Calon 

Siswa  

Tambah formulir daftar 

ulang 

√   

Ubah formulir   daftar ulang √   

Lihat formulir   daftar ulang √ √ √ 

Gambar 4.40 Tambah Formulir Daftar Ulang Siswa Naik Kelas 
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Tabel 4.37 Akses Pembagian Kelas Reguler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Halaman Buat kelas Tambahan 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman buat pembagian kelas tambahan seperti pada Gambar 4.42 

merupakan halaman yang bisa diakses admin kesiswaan. Tabel 4.27 adalah 

daftar halaman yang dapat diakses oleh pengguna  

Tabel 4.38 Akses Pembagian Kelas Tambahan 

 

   

Halaman Admin  

Kesiswaan   

Wali 

Kelas 

Calon 

Siswa  

Tambah kelas reguler baru √   

Pembagian kelas 

berdasarkan jenis kelamin 

dan agama 

√   

Tambah persentase jenis 

kelamin dan agama 

√   

Ubah kelas siswa √   

Lihat kelas √ √ √ 

Halaman Admin  

Kesiswaan 

Guru Calon 

Siswa  

Tambah kelas tambahan 

baru 

√   

Bagi kelas tambahan √   

Ubah kelas siswa √   

Lihat kelas √ √ √ 

Gambar 4.41 Buat Kelas Baru 
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14. Halaman Tambah Formulir Pendaftaran Mutasi Masuk 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman tambah formulir pendaftaran mutasi masuk seperti pada Gambar 

4.43 merupakan halaman yang bisa diakses admin kesiswaan. Tabel 4.12 

adalah daftar halaman yang dapat diakses oleh pengguna : 

Tabel 4.39 Akses Formulir Mutasi Masuk 

  
Halaman Admin  

Kesiswaan 

Calon 

Siswa  

Tambah formulir mutasi 

masuk 

√  

Ubah formulir mutasi 

masuk 

√  

Lihat Formulir mutasi 

masuk 

√ √ 

Gambar 4.42 Buat Kelas Tambahan 
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15. Halaman Pendaftar Mutasi Masuk 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman pendaftar mutasi masuk seperti pada Gambar 4.44 merupakan 

halaman yang bisa diakses admin kesiswaan dan calon siswa. Pada 

halaman ini dapat digunakan untuk mencetak pengumuman mutasi masuk. 

Tabel 4.13 adalah daftar halaman yang dapat diakses oleh pengguna : 

Tabel 4.40 Akses Pendaftar Mutasi Masuk 

  
Halaman Admin  

Kesiswaan 

Calon 

Siswa  

Lihat pendaftar mutasi 

masuk 

√  

Verifikasi berkas utasi 

masuk 

√  

Tambah nilai ujian masuk 

mutasi 

√  

Lihat verifikasi berkas 

mutasi masuk 

√ √ 

Lihat nilai dan 

pengumuman 

 √ 

Gambar 4.43 Tambah Formulir Pendaftaran Mutasi Masuk 
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16. Halaman Tambah Pengumuman Bangku Kosong 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman tambah pengumuman bangku kosong seperti pada Gambar 4.45 

merupakan halaman yang bisa diakses admin kesiswaan. Tabel 4.14 adalah 

daftar halaman yang dapat diakses oleh pengguna : 

Tabel 4.41 Akses Pengumuman Bangku Kosong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman Admin 

Kesiswaan  

Calon 

Siswa  

Buat pengumuman  √  

Ubah pengumuman √  

Lihat pengumuman  √ 

Gambar 4.44 Pendaftar Mutasi Masuk 

Gambar 4. 45 Tambah Pengumuman Bangku Kosong 
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17. Halaman Formulir Pengajuan Mutasi 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman formulir pengajuan mutasi seperti pada Gambar 4.46 merupakan 

halaman yang bisa diakses admin kesiswaan dan siswa mutasi keluar. . 

Tabel 4.15 adalah daftar halaman yang dapat diakses oleh pengguna : 

Tabel 4.42 Akses Formulir Mutasi Keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Halaman Admin 

Kesiswaan  

Calon 

Siswa  

Tambah formulir pengajuan 

mutasi 

√  

Ubah  formulir pengajuan 

mutasi 

√  

Lihat formulir pengajuan 

mutasi 

 √ 

Tambah surat pengajuan 

mutasi keluar 

 √ 

Tambah surat bebas 

administrasi sekolah 

 √ 

Gambar 4.46 Formulir Pengajuan Mutasi Keluar 
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18. Halaman Daftar Siswa Mutasi Keluar 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman daftar siswa mutasi keluar seperti pada Gambar 4.47 merupakan 

halaman yang bisa diakses admin kesiswaan. Pada halaman ini dapat 

digunakan untuk mencetak berkas mutasi keluar yang dibutuhkan oleh 

siswa. Tabel 4.16 adalah daftar halaman yang dapat diakses oleh pengguna 

: 

Tabel 4.43 Akses Daftar Siswa mutasi Keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman Admin 

Kesiswaan  

Calon 

Siswa  

Lihat daftar siswa mutasi 

keluar 

√  

Verifikasi berkas siswa 

mutasi keluar 

√  

Lihat  Verifikasi berkas 

siswa mutasi keluar 

 √ 

Gambar 4.47 Daftar Siswa Mutasi Keluar 
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19. Halaman Daftar Kartu Identitas Siswa 

  Hasil implementasi dalam bentuk HTML untuk antarmuka 

halaman daftar kartu identitas siswa seperti pada Gambar 4.48 merupakan 

halaman yang bisa diakses admin kesiswaan. Pada halaman ini dapat 

digunakan untuk mencetak kartu identitas siswa. Tabel 4.17 adalah daftar 

halaman yang dapat diakses oleh pengguna : 

Tabel 4.44 Akses Kartu Identitas Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Pengujian dengan Perbandingan 

  Pemodelan sistem informasi kesiswaan untuk sekolah menengah 

pertama ini dapat diuji dengan melakukan perbandingkan terhadap sistem 

terdahulu. Berikut ini adalah perbandingan pemodelan sistem informasi 

kesiswaan untuk sekolah menengah pertama dengan sistem terdahulu. 

Tabel 4.18 adalah hasil tabulasi perbandingan dengan sistem terdahulu 

yang dilakukan untuk pengujian sistem.  

  

Halaman Admin 

Kesiswaan  

Lihat daftar kartu yang akan 

dicetak 

√ 

Hapus daftar kartu yang 

akan dicetak 

√ 

Gambar 4.48 Daftar Kartu Identitas 
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Tabel 4.45 Tabel Pengujian dengan Perbandingan 

NO Fitur Jibas Sisko Pemodelan sistem 

kesiswaan 

1 PSB / PPDB    

A Pendaftaran Menggunakan 

istilah pendataan 

calon siswa, data 

calon siswa 

diisikan langsung 

oleh admin 

Proses 

pendaftaran 

tidak terdeteksi 

Dilakukan dengan 

formulir sudah 

disiapkan oleh 

admin kesiswaan 

B Manajemen 

Ketentuan  

Tidak ada Tidak ada Terdapat 

manajemen 

ketentuan  

C Pendataan 

siswa baru 

Menampilkan data 

siswa, sumbangan, 

status siswa 

Menampilkan 

data pendaftar 

dengan 

pengelompokan 

data, pendaftar 

dengan status 

tertentu.  

Menampilkan data 

siswa, berkas PPDB, 

nilai dan status  

D Pengumuman Tidak ada Menampilkan 

pengumuman 

ke layar LCD 

Menambah 

pengumuman 

dengan uoload file 

pengumuman. 

Mencetak 

pengumuman dari 

data pendaftar yang 

dinyatakan diterima 

2 Daftar Ulang    

A Siswa baru Tidak ada Tidak ada Menggunakan 

formulir pendataan 

siswa dan 

melakukan 

pemayaran bagi 

sekolah swasta 

b Siswa naik 

kelas 

Tidak ada Tidak ada Menggunakan 

formulir daftar 

ulang yang sifatnya 

memperbaharui data 

pribadi siswa yang 

sudah ada dan 

melakukan 

pembayaran bagi 

sekolah swasta 

C Pendataan 

siswa daftar 

Tidak ada Tidak ada Menampilkan siswa 

daftar ulang, berkas 
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ulang daftar ulang dan 

mencetak bukti 

daftar ulang 

3 Distribusi 

Kelas 

 

   

A Pembagian 

kelas 

Tidak ada Tidak ada Terdapat tiga cara 

pembagian yaitu, 

berdasarkan agama 

dan jenis kelamin, 

berdasarkan prestasi 

dan pembagian 

kelas tambahan atau 

kelas sore 

B Pemindahan 

siswa  

Tidak ada Tidak ada Dilakukan pada data 

masing-masing 

kelas 

C Pendataan 

kelas 

Terdapat data kelas 

dan peserta 

Terdapat data 

kelas dan 

peserta 

Terdapat daftar 

kelas terdiri dari 

nama kelas dan wali 

kelas 

d Tambah kelas Tidak ada Tidak ada Melakukan 

penambahan pada 

kolom data kelas 

Terdapat data kelas 

dan peserta 

4 Mutasi     

A Mutasi masuk Tidak ada Tidak ada Terdapat formulir 

pendaftaran untuk 

calon siswa sebelum 

siswa diseleksi 

B Mutasi keluar   Terdapat formulir 

pengajuan mutasi 

keluar 

C Pendataan 

siswa mutasi 

Terdapat tabel 

pendataan siswa 

mutasi 

Tidak ada Terdapat dua 

pendataan yaitu 

pendataan siswa 

sebelum diseleksi 

untuk mutasi masuk 

dan pendataan siswa 

sebelum 

disetujuinya 

pengajuan mutasi 

untuk mutasi keluar 

D Pengumuman 

bangku 

Tidak ada Tidak ada Menambahkan 

pengumuman 
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 Berdasarkan tabel pengujian perbandingan dengan sistem yang sudah 

ada, telah didapatkan hasil pengujian model sistem informasi kesiswaan tersebut 

memiliki kelebihan yaitu:  

1. Model sistem informasi kesiswaan tersebut memiliki modul penerimaan 

peserta didik baru yang dapat melakukan pendaftaran menggunakan formulir 

yang dapat dibuat sesuai kebutuhan sekolah. Selain itu, model sistem 

informasi kesiswaan ini memiliki manajemen ketentuan yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, menambah pengumuman dengan 

upload file pengumuman dan mencetak pengumuman dari data pendaftar 

yang dinyatakan diterima.  

2. Model sistem informasi kesiswaan tersebut memiliki modul daftar ulang yang 

dapat melakukan penanganan daftar ulang bagi siswa baru dan siswa naik 

kelas. Selain itu modul daftar ulang ini juga dapat melakukan pendataan 

terhadap siswa yang melakukan daftar ulang.  

3. Model sistem informasi kesiswaan tersebut memiliki modul distribusi kelas 

yang dapat melakukan pembagian kelas yang terdiri dari tiga cara, yaitu 

pembagian berdasarkan jenis kelamin dan agama, berdasarkan prestasi dan 

pembagian kelas tambahan atau kelas sore. 

4. Model sistem informasi kesiswaan tersebut memiliki modul mutasi yang 

dapat melakukan penanganan siswa mutasi masuk dan mutasi keluar. Selain 

itu, model ini juga dapat melakukan pendataan siswa mutasi yaitu pendataan 

kosong dengan upload file 

surat pernyataan 

bangku kosong dari 

kesiswaan 

5 Kartu 

Identitas 

Siswa 

   

A Pembuatan 

kartu 

Tidak ada  Upload gambar 

kartu lalu kartu 

dapat dicetak 
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siswa sebelum diseleksi untuk mutasi masuk dan pendataan siswa sebelum 

disetujuinya pengajuan mutasi untuk mutasi keluar.  

5. Model sistem informasi kesiswaan tersebut memiliki modul pembuatan kartu 

identitas siswa.   


