
4 

 

BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

2.1 Analisis dan Perancangan Sistem 

 Analisis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara 

keseluruhan tentang sistem yang akan dikembangkan. Hasil utama 

dari sistem adalah pemahaman sistem seutuhnya sebagai 

persiapan menuju ketahap perancangan. 

 Tujuan utama dari analisis sistem (systems analysis) adalah 

mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah-masalah, kesempatan-

kesempatan, hambatan-hambatan dan kebutuhan-kebutuhan yang 

ada agar selanjutnya dapat dilakukan pembenahan.  

 Dalam melakukan tugasnya seorang analis sistem harus 

melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Identify 

 Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, 

dimana suatu masalah adalah pertanyaan yang harus dapat 

dipecahkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang diharapkan. 

Langkah-langkah didalam tahapan ini adalah identifikasi terhadap 

penyebab masalah, titik keputusan, dan personil-personil kunci. 

b. Understand 

 Langkah selanjutnya adalah memahami cara kerja sistem 

yang sedang berjalan. Untuk dapat memahami sistem yang ada 
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diperlukan data-data yang diperoleh dari langkah pertama 

identifikasi secara terperinci.  

 Tugas yang dilakukan meliputi penentuan jenis penelitian, 

perencanaan jadwal penelitian, pembuat tugas penelitian, pembuat 

agenda penelitian dan pengumpulan hasil penelitian. 

c. Analyze 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, maka 

dilakukan analisis hasil penelitian. Dimana dalam hal ini diperlukan 

suatu pengalaman yang cukup untuk mendapatkan hasil maksimal, 

karena biasanya seorang analis sistem yang baru merasa 

kesuliatan pada tahapan ini.  

 Analisis sistem yang dilakukan harus dapat menjawab 

pertanyaan apa, bagaimana, siapa dan dimana sistem tersebut 

dikerjakan? Kemudian mengapa dikerjakan, perlukah dikerjakan 

dan apakah yang telah dikerjakan dengan baik? 

d. Report 

 Langkah terakhir dari analisis sistem adalah pembuatan 

laporan dari hasil penelitian yang kemudian dicatat dan 

didokumentasikan sebagai panduan untuk mendesain sebuah 

sistem. 
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2.2 Sistem Perangkat Pendukung 

 Sistem perangkat pendukung dimaksudkan untuk mendapatkan 

keluaran (output) yang diharapkan. Sistem perangkat pendukung tersebut 

terdiri dari perangkat keras(hardware) dan perangkat lunak(software). 

2.2.1 Sistem Perangkat Lunak 

 Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung sistem 

ini adalah: 

1. Windows 7 Ultimate 

2. Program XAMPP(Apache(2.2.21),MySQL(5.5.16),PHP(5.3.8)) 

3. Notepad ++ 

4. Yii framework 

5. Firefox Setup 17.0.1 

6. Microsoft Office visio 2003 

2.2.2 Sistem Perangkat Keras 

 Sistem perangkat keras(hardware) merupakan peralatan computer 

secara fisik yang digunakan untukmenjalankan program. 

 Perangkat keras yang digunakan dalam membuat Sistem Informasi 

Penjadwalan adalahsebagai berikut : 

1. Netbook hp Intel® Atom™ CPU N450 @1.66GHz 1.67GHz 

2. RAM dengan kapasitas 1.00 GB 

3. Harddisk 160 GB 

4. Monitor 

5. KeyBoard dan Mouse 
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2.2.3 User yang terlibat 

Dalam sistem informasi penjadwalan ini terdapat dua user yang 

terlibat yaitu user admin dan umum ,user admin berfungsi untuk 

mengelola sistem secara keseluruhan,sedangkan user umum melibatkan 

seluruh pihak sekolah untuk mengetahui data guru,data kelas,data mata 

pelajaran,data pengampu,data jadwal per kelas dan data jadwal per guru. 

2.3 Bagan alir sistem 

 Bagan alir sistem dibawah ini akan memberikan gambaran secara 

umum dan menyeluruh mengenai proses dalam membuat Sistem 

Informasi Penjadwalan Mata Pelajaran untuk SMP. Bagan alir sistemnya 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Bagan Alir Sistem  

1. Laporan daftar guru 

2. Laporan daftar kelas 

3. Laporan daftar mapel 

4. Laporan daftar pengampu 

5. Laporan daftar jadwal per guru 

6. Laporan daftar jadwal per kelas 

7. Laporan daftar jadwal per mapel 

2.3.1 Penjelasan bagan alir sistem 

1. Data Guru 

Data Guru akan diproses dan direkam ke dalam tabel guru.Dari 

tabel ini akan menghasilkan daftar guru yang mengajar. 

2. Data Kelas 
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Data Kelas akan diproses dan direkam ke dalam tabel kelas.Dari 

tabel ini akan menghasilkan daftar kelas. 

3. Data Mata Pelajaran 

Data Mata Pelajaran akan diproses dan direkam ke dalam tabel 

mapel.Dari tabel ini akan menghasilkan daftar mata pelajaran. 

4. Data Pengampu 

Data Mata Pengampu akan diproses dan direkam ke dalam tabel 

pengampu. Tabel ini diambil dari beberapa tabel lain yaitu tabel 

guru,tabel kelas dan tabel mapel yang mana akan mengambil field 

id dari masing-masing tabel tersebut. Dari tabel ini akan 

menghasilkan daftar pengampu. 

5. Data Jadwal 

Data Jadwal akan diproses dan direkam ke dalam tabel jadwal. 

Salah satu filed dari tabel ini mengambil dari tabel pengampu 

dengan mengambil id dari field tersebut. Dari tabel ini akan 

menghasilkan daftar jadwal per kelas dan per guru. 

2.4 Perancangan tabel 

 Tabel adalah tempat menyimpan data dengan struktur record dan 

field atau dapat dikatakan sebagai kumpulan dari record-record. 

 Beberapa tabel yang diperlukan dalam Sistem Informasi 

Penjadwalan ini adalah sebagai berikut. 
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2.4.1 Tabel admin 

 Tabel ini digunakan untuk menyimpan data admin yang digunakan 

untuk login ke sistem. Hanya ada satu user yang disimpan di tabel admin 

yaitu user admin. 

 Nama tabel : admin 

 Kunci primer : - 

 Kunci tamu : - 

 Jumlah field : 2 

 Berikut ini adalah struktur fisik dari tabel tersebut : 

Tabel 2.1 Rancangan Tabel Admin 

No Nama field Tipe Panjang Keterangan 

1 Username Char 10 Nama Admin 

2 Password Char 10 Password Admin 

 

2.4.2 Tabel Guru 

  Tabel ini digunakan untuk menyimpan data guru yang 

mengajar.  

Nama tabel : guru 

 Kunci primer : id_guru 

 Kunci tamu : - 

 Jumlah field : 7 

Berikut ini adalah struktur fisik dari tabel tersebut : 
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Tabel 2.2  Rancangan Tabel Guru 

No Nama field Tipe panjang Keterangan 

1 Id_guru Int 5 Id guru 

2 nama_guru Varchar 20 Nama guru 

3 Alamat Char 30 Alamat guru 

4 Agama Char 10 Agama guru 

5 Jekel Enum (L,P) Jeni kelamin 

6 Telepon Char 12 Nomor telepon 

7 Aktif Enum (Y,N) Aktif mengajar 

 

2.4.3 Tabel Kelas 

  Tabel ini digunakan untuk menyimpan data kelas yang ada. 

 Nama tabel : kelas 

 Kunci primer : id_kelas 

 Kunci tamu : - 

 Jumlah field : 3 

 Berikut ini adalah struktur fisik dari tabel tersebut : 

Tabel 2.3  Rancangan Tabel Kelas 

No Nama field Tipe Panjang Keterangan 

1 Id_kelas Int 5 Id kelas 

2 Tingkat Char 5 Tingkat kelas 

3 Parallel Char 5 Kelas tiap tingkat 
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2.4.4 Tabel Mapel 

  Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mata pelajaran. 

 Nama tabel : mapel 

 Kunci primer : id_mapel 

 Kunci tamu : - 

 Jumlah field : 2 

 Berikut ini adalah struktur fisik dari tabel tersebut : 

Tabel 2.4  Rancangan Tabel Mata Pelajaran 

No Nama field Tipe Panjang Keterangan 

1 Id_mapel Int 5 Id mata pelajaran 

2 nama_mapel Char 20 Nama mata pelajaran 

 

2.4.5 Tabel Pengampu 

  Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengampu. 

 Nama tabel : pengampu 

 Kunci primer : id_pengampu 

 Kunci tamu : id_mapel,id_guru,id_kelas 

 Jumlah field : 4 

 Berikut ini adalah struktur fisik dari tabel tersebut : 

Tabel 2.5  Rancangan Tabel Pengampu 

No Nama field Tipe Panjang Keterangan 

1 Id_pengampu Int 5 Id_pengampu 
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2 Id_mapel Int 5 Id mata pelajaran 

3 Id_guru Int 5 Id guru 

4 Id_kelas Int 5 Id kelas 

 

2.4.6 Tabel Jadwal 

 Tabel ini digunakan untuk menyimpan data jadwal mata pelajaran 

secara keseluruhan. 

 Nama tabel : jadwal 

 Kunci primer : id_jadwal 

 Kunci tamu : id_pengampu 

 Jumlah field : 5 

 Berikut ini adalah struktur fisik dari tabel tersebut : 

Tabel 2.6  Rancangan Tabel Jadwal 

No Nama field Tipe panjang Keterangan 

1 Id_jadwal Int 5 Id jadwal 

2 Id_pengampu Int 5 Id pengampu 

3 Hari Char 10 Nama hari 

4 Jam_mulai Char 5 Jam mulai 

5 Jam_selesai Char 5 Jam selesai 
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2.5  Relasi Antar Tabel 

 

Keterangan : 

*    kunci primer                                            One to one 

**   kunci sekunder          One to many 

Gambar 2.2 Relasi Antar Tabel 

2.5.1 Penjelasan Relasi Antar Tabel 

1) Hubungan antara tabel guru dengan tabel pengampu adalah 

one to many diartikan bahwa satu data dari tabel guru 

mengampu banyak mata pelajaran. 

2) Hubungan antara tabel kelas dengan tabel pengampu 

adalah one to many diartikan bahwa satu kelas mempunyai 

banyak pengampu dan satu pengampu memiliki banyak 

kelas 
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3) Hubungan antara tabel mapel dengan tabel pengampu 

adalah one to many diartikan bahwa satu mata pelajaran 

mempunyai banyak pengampu dan satu pengampu memiliki 

satu mapel 

4) Hubungan antara tabel jadwal dengan tabel pengampu 

adalah one to many diartikan bahwa satu jadwal mempunyai 

banyak pengampu dan satu pengampu memiliki banyak 

jadwal. 

2.6  Perancangan Masukkan(Admin) 

 Dari perancangan tabel yang telah dibuat,selanjutnya adalah 

perancangan masukkan.Adapun perancangan masukkan pada sistem ini 

adalah sebagai berikut : 

2.6.1 Perancangan Masukkan Data Guru 

 Perancangan masukkan data guru ini digunakan untuk 

memasukkan data guru.Rancangan perancangan masukkan data tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Tambah Guru 

 

Nama Guru      

Alamat             

Agama             

 

Jekel                    Laki-laki 

                            Perempuan  

Telepon           

Aktif                

 

 

 

Gambar 2.3 Tambah Guru 

create 



 

16 

 

2.6.2  Perancangan Masukkan Data Kelas 

Perancangan masukkan data kelas ini digunakan untuk 

memasukkan data kelas.Rancangan perancangan masukkan data 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Tambah Kelas 

 

Tingkat 

Paralel             

 

 

 

Gambar 2.4 Tambah Kelas 

 

2.6.3  Perancangan masukkan data mata pelajaran 

Perancangan masukkan data mata pelnajara ini digunakan untuk 

memasukkan data mata pelajaran.Rancangan perancangan masukkan 

data tersebut adalah sebagai berikut : 

Tambah Mapel 

 

Nama Mapel     

 

 

 

Gambar 2.5 Tambah Mapel 

 

2.6.4  Perancangan Masukkan Data Pengampu 

Perancangan masukkan data pengampu ini digunakan untuk 

memasukkan data pengampu.Rancangan perancangan masukkan data 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

create 

create 
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Tambah Pengampu 

 

Id Mapel     

 

Id Guru 

 

Id Kelas     

 

 

 

 

Gambar 2.6 Tambah Pengampu 

 

2.6.5  Perancangan Masukkan Data Jadwal 

Perancangan masukkan data jadwal ini digunakan untuk 

memasukkan data jadwal.Rancangan perancangan masukkan data 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Tambah Jadwal 

 

Id Pengampu   

 

Hari 

 

Jam Mulai 

 

Jam Selesai 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Tambah Jadwal 

 

2.7 Perancangan Keluaran 

 Keluaran atau Output adalah informasi yang berguna yang 

dihasilkan oleh sistem pengolahan data. Perancangan keluaran pada 

sistem ini adalah sebagai berikut : 

create 

create 
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2.7.1 Laporan Daftar Guru 

 Daftar ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel guru. Data 

yang akan ditampilkan adalah seperti gambar dibawah ini. 

No Nama guru Alamat Agama Jekel Telepon Aktif 

X Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 

 

Gambar 2.8 Daftar Guru 

2.7.2  Daftar Kelas 

Daftar ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel kelas. Data 

yang akan ditampilkan adalah seperti gambar dibawah ini.. 

No Nama kelas 

x Xxxxx 

 

Gambar 2.9 Daftar Kelas 

 

2.7.3  Daftar Mata Pelajaran 

Daftar ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel mapel. 

Data yang akan ditampilkan adalah seperti gambar dibawah ini. 

No Nama Mata Pelajaran 

x Xxxxx 

Gambar 2.10 Daftar Mapel 

2.7.4  Daftar Pengampu 

Daftar ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel pengampu. 

Data yang akan ditampilkan adalah seperti gambar dibawah ini.. 

No Nama Mata Pelajaran Nama Guru kelas 

X Xxxxx xxxxx xxxxx 

Gambar 2.11 Daftar Pengampu 

2.7.4  Daftar Jadwal 

Daftar ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel jadwal. 

Data yang akan ditampilkan adalah seperti gambar dibawah ini. 
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No Hari Mapel Guru jam mulai jam selesai 

Xxx xxx xxx Xxx xxx Xxx 

Gambar 2.12 Daftar Jadwal per Kelas 

 

 

 

No Hari Mapel Kelas jam mulai jam selesai 

Xxx xxx xxx Xxx xxx Xxx 

 
Gambar 2.13 Daftar Jadwal per Guru 

 

 

 

No Hari Kelas Guru jam mulai jam selesai 

Xxx xxx xxx Xxx xxx Xxx 

Gambar 2.14 Daftar Jadwal per Mapel 
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submit guru 

submit mapel 


