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4.3. Hasil dan Pembahasan Program 

Hasil dan pembahasan programyang terdiri dari dua bagian yaitu hasil program 

dan pembahasan program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagi berikut: 

 

4.3.1 Hasil Program 

Hasil program berikut ini akan menampilkan hasil tampilan program 

administrasi SMA Perintis 1 Bandar Lampung. 

1. FormLogin 

Formlogin ini merupakan form yang pertama kali muncul ketika program 

dijalankan. Fungsi dari formlogin ini yaitu untuk membatasi hak akses 

pengguna sistem. Untuk menggunakan form ini admin menginputkan 

username dan passwordyang telah dibuat, selanjutnya menekan tombol 

login now. Jika server belum aktif, maka user dapat memilik tombol 

aktifkan server terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya form login dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.53Form login 

 

2. Menu Utama Program 

Menu utama program ini merupakan menu utama program ketika 

program dijalankan. Di menu utama program dapat dilihat terdapat 

beberapa menu yaitu Menu Utamayang berisikan data-data master seperti 

kelas, pelajaran, siswa, dan guru. Menu Transaksi berisikan data-data 

transaksi pengolahan data nilai, pembayaran spp, dan pembayaran lain-

lain.Menu laporan berisikan form laporan-laporan yang dapat dicetak 

yang terdiri dari laporan data siswa, laporan data guru, laporan nilai, dan 

laporan pembayaran spp maupun pembayaran lain-lain. Lebih jelasnya 

menu utama program ini dapat dilihat pada gambar berikut ini: 



91 
 

 

Gambar 4.54Menu Utama Program 

 

3. Master Data Kelas 

Master kelasini merupakan formyang akan digunakan untuk 

menginputkan data kelas. Di dalam master data kelas terdapat tombol 

button yaitu button simpan untuk menginputkan data kelas baru, button 

ubah untuk mengubah datakelas yang telah tersimpan sebelumnya di 

dalam database, button hapus untuk menghapus data kelas yang telah 

disimpan di database, button keluar untuk keluar dari  formdata kandang, 

dan button bersih untuk membersihkan form program. Sedangkan tabel 

pada form ini berfungsi untuk menampilkan data-data kelas yang telah 

tersimpan dari dalam tabel di database program.Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.56Master Data Kelas 
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4. Master DataGuru 

Master data guruini merupakan formyang akan digunakan untuk 

menginputkan data guru di SMA Perintis.Di dalam master data guru ini 

terdapat tombol button yaitu button simpan untuk menginputkan data 

guru yang baru, button ubah untuk mengubah dataguru yang sudah 

tersimpan sebelumnya di dalam database, button hapus untuk menghapus 

data guru yang telah disimpan di database, dan keluar untuk keluar 

dariformdata guru. Sedangkan tabel pada form ini berfungsi untuk 

menampilkan data-data guru yang telah tersimpan di dalam tabelguru 

dari database program.Lebih jelasnya form data guru ini dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.57Master Data Guru 

 

5. Master DataPelajaran 

Master Data pelajaranini merupakan formyang akan digunakan untuk 

menginputkan data pelajaransekolah.Di dalam master data pelajaranini 

terdapat tombol button yaitu button simpan untuk menginputkan data 

pelajaranyang baru, button ubah untuk mengubah datapelajaranyang 

sudah tersimpan sebelumnya di dalam database, button hapus untuk 

menghapus data pelajaranyang telah disimpan di database, dan keluar 

untuk keluar dari formdata pelajaran sekolah. Sedangkan tabel pada form 

ini berfungsi untuk menampilkan data-data pelajaranyang telah tersimpan 
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di dalam tabelpenyakitdari database program.Lebih jelasnya form data 

pelajaranini dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.58Master Data Pelajaran 

 

6. Master Data Siswa 

Master data siswaini merupakan formyang akan digunakan untuk 

menginputkan data siswa SMA Perintis 1. Inputanini digunakan sebagai 

masukan dari data siswa yang akan disimpan di dalam database 

program.Di dalam master data siswa ini terdapat tombol button yaitu 

button simpan untuk menginputkan data siswa yang baru, button ubah 

untuk mengubah datasiswa yang sudah tersimpan sebelumnya di dalam 

database, button hapus untuk menghapus data siswa yang telah disimpan 

di database, dan keluar untuk keluar dari formdata sapi. Sedangkan tabel 

pada form ini berfungsi untuk menampilkan data-data siswa yang telah 

tersimpan di dalam tabelsiswa dari database program.Lebih jelasnya form 

data siswa ini dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.59Master Data Siswa 

 

 

7. Form Data Nilai Siswa 

PengelolaData Nilai Siswa ini merupakan formyang akan digunakan 

untuk menginputkan data data nilai siswa.Di dalam formdata nilai 

siswaini terdapat tombol button yaitu button simpan untuk menginputkan 

data data nilai siswayang baru, button ubah untuk mengubah datadata 

nilai siswayang sudah tersimpan sebelumnya di dalam database, button 

hapus untuk menghapus data data nilai siswayang telah disimpan di 

database, dan keluar untuk keluar dari formdata data nilai siswa. 

Sedangkan tabel pada form ini berfungsi untuk menampilkan data-data 

data nilai siswayang telah tersimpan di dalam tabeldata nilai siswadari 

database program.Lebih jelasnya form data data nilai siswaini dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.61Master Data Nilai Siswa 

 

8. Form Data Pembayaran SPP 

Formdata pembayaran sppini merupakan form transaksi yang digunakan 

untuk menginputkan hasil transaksi pembayaran spp siswa. Transaksi 

pembayaran sppini merupakan bagian dari kegiatan sub sistem 

pembayaran yang dikelola oleh bendaharan. Button simpan pada form ini 

berfungsi untuk menyimpan data pembayaran spp, button ubah untuk 

mengubah datadata pembayaran sppyang sudah tersimpan sebelumnya di 

dalam database, button hapus untuk menghapus data data pembayaran 

sppyang telah disimpan di database, dan keluar untuk keluar dari 

form.Lebih jelasnya form pembayaran sppdapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 
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Gambar 4.62FormData Pembayaran SPP 

 

9. FormData Pembayaran Lain-Lain 

Formdatapembayaran lain-lainini digunakan untuk menginputkan hasil 

transaksi pembayaran lain-lain siswa sperti buku, seragam, daftar ulang, 

dan lain-lain. Transaksi pembayaran lain-lainini merupakan bagian dari 

kegiatan sub sistem pembayaran yang akan dikelola oleh bagian 

bendahara. Form ini terdiri dari beberapa button yaitu button simpan 

berfungsi untuk menyimpan data inputan hasil pembayaran lain-lainyang 

akan disimpan di database program,button ubah untuk mengubah 

datadata pembayaran lain-lainyang sudah tersimpan sebelumnya di dalam 

database, button hapus untuk menghapus data data pembayaran lain-

lainyang telah disimpan di database, dan keluar untuk keluar dari 

form.Lebih jelasnya form pembayaran lain-laindapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 
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Gambar 4.63FormData Pembayaran Spp 

 

10. Form Data Absensi 

Formdataabsensi ini digunakan untuk menginputkan hasil transaksi 

absensi siswa setiap hari. Form ini terdiri dari beberapa button yaitu 

button simpan berfungsi untuk menyimpan data inputan hasil 

absensiyang akan disimpan di database program, button ubah untuk 

mengubah datadata absensiyang sudah tersimpan sebelumnya di dalam 

database, button hapus untuk menghapus data data pembayaran lain-

lainyang telah disimpan di database, dan keluar untuk keluar dari 

form.Lebih jelasnya form absensidapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.63 Form Asensi 
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11. Form Laporan Siswa 

Formlaporan ini digunakan untuk mencetak laporan data diri siswa. 

Untuk dapat mencetak laporan silahkan memilih buttonprint pada form. 

Berikut ini merupakan form cetaklaporan data diri siswadapat dilihat 

pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.66FormLaporan Siswa 

 

12. Form Laporan Guru 

FormLaporan Guru ini digunakan untuk mencetak laporan data guru. 

Untuk dapat mencetak laporan silahkan memilih button print pada form. 

Berikut ini merupakan form cetaklaporan data gurudapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.67FormLaporan Data Guru 
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13. Form Laporan Nilai Siswa 

Formlaporan nilai siswaini digunakan untuk mencetak laporan nilai siswa 

yang telah diinputkan oleh guru. Untuk dapat mencetak laporan silahkan 

memilih jenis laporan yang akan dicetak lalu selanjutnya memilih 

buttonprint pada form. Berikut ini merupakan formlaporan nilai siswa 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.68FormLaporan Nilai Siswa 

 

14. Form Laporan Pembayaran SPP 

Form cetaklaporan pembayaran sppini digunakan untuk mencetak 

laporan hasil transaksi pembayaran spp. Untuk dapat mencetak laporan 

ini dilakukan dengan menginputkan terlebih dahulu periode tanggal yang 

akan dicetak selanjutnya memilih button sprint pada form. Berikut ini 

merupakan formpembayaran sppdapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.69FormLaporan Pembayaran Spp 
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15. Form Laporan Pembayaran Lain-Lain 

Form cetak laporan pembayaran lain-lainini digunakan untuk mencetak 

laporan hasil trasaksi pembayaran lain-lain. Untuk dapat mencetak 

laporan ini dilakukan dengan menginputkan terlebih dahulu periode yang 

akan dicetak dan selanjutnya memilih button printpada form. Berikut ini 

merupakan form cetakpembayaran lain-laindapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 4.69FormLaporan Pembayaran Lain-Lain 

 

Output laporan yang dihasilkan dari program administrasi di SMA 

Perintis Bandar Lampung dapat dihasilkan yaitu sebagai berikut:  
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1. Laporan Data Guru 

 

Gambar 4.70Laporan Data Guru 

 

Output dari laporan data guru dapat menghasilkan identitas guru antara 

lain Nik,Nama,Alamat,Telpon,Status,Wali kelas,Pelajaran 

 



102 
 

Laporan Nilai Per Siswa 

 
Gambar 4.73Laporan Nilai Per Siswa 

 

 

 

Output dari laporan Nilai Per Siswa dapat menghasilkan Hasil Nilai Per 

Siswa  antara lain Nis,Nama Pelajaran,Ulangan harian,Tugas,Mid,Ujian 

akhir sekolah,Nilai raport,Keterangan 
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2. Laporan Pembayaran SPP 

 
Gambar 4.74 Laporan Pembayaran SPP 

 

 

Output dari laporan Pembayaran SPP dapat menghasilkan Laporan 

Pembayaran SPP antara lain ID Transaksi,Tanggal,Nis,Nama,Tahun 

Ajaran,Semester,Pembayaran Bulan,Jumlah Bayar,Keterangan 
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3. Laporan Pembayaran Lain-Lain 

 

Gambar 4.75Laporan Pembayaran Lain-Lain 

 

 

Output dari laporan Pembayaran Lain-Lain dapat menghasilkan Laporan 

Pembayaran Lain-Lain antara lain ID 

Transaksi,Tanggal,Nis,Nama,Tahun Ajaran,Semester,Pembayaran 

Bulan,Jumlah Bayar,Keterangan 

 

 

4.3.2 Pembahasan Program 

Rancang bangun sistem administrasi sekolah pada SMA perintis 1 Bandar 

Lampung sekolah di SMA Perintis 1 Badar Lampung yaitu dari proses 

pengolahan data diri siswa,data nilai,data pembayaran SPP dan data 

Pembayaran Lain-lain. Namun dengan demikian pengolahan data 

administrasi sekolah di SMA Perintis 1 Badar Lampungini masih memiliki 
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beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan 

tersebut antara lain: 

1. Kelebihan 

a. Sistem informasi administrasi sekolah ini dapat mengintegrasikan 

bagian tatausaha, guru, dan bendahara dalam mengelola data 

administrasi sekolah yang meliputi data siswa, nilai, pembayaran SPP, 

dan pembayaran lain-lain 

b. Sistem informasi ini dapat menyajikan laporan secara cepat, karena 

semua data telah tersimpan ke dalam media penyimpanan yang berupa 

database MySql. Sehingga tatausaha, guru, ataupun bendahara tidak 

perlu mencari dan menginput kembali data siswa, nilai, dan 

pembayaran yang telah dikelola sebelumnya. 

 

2. Kekurangan 

a. Sisteminformasiinihanya bisa digunakan dengan batasan jarak dan 

lokasi penginputkan data guru, data kelas, data pelajaran, data siswa, 

data nilai, data pembayaran SPP, dan data pembayaran lain-lain karena 

sistem yang dibangun masih bersifat jaringan lokal. 

b. Sistem informasi ini berlum dilengkapi dengan sub-sub menu 

pendukung seperti sub menu absensi, siswa, sub pengolahan data 

kepegawaian, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan peneliti ini hanya 

memfokuskan pada pengolahan data siswa, nilai, pembayaran SPP, dan 

data pembayaran lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat 

fokus pada objek yang diteliti, sehingga hasil yang diperoleh valid, 

spesifik, mendalam dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data 

nilai, pembayaran SPP, dan data pembayaran lain-lainyang telah 

diperoleh. 

 


