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ABSTRAK 
Penerapan standar dalam pengelolaan sekolah menjadi suatu hal yang cukup berperan dalam peningkatan kualitas 
pelayanan pendidikan. Pengelolaan sekolah meliputi berbagai macam aktivitas seperti, sistem penilaian siswa, 
penggajian karyawan, absensi, perpustakaan, inventaris barang dan lain-lain. Pengembangan sistem dilakukan dengan 
metode RAD(Rapid Application Development) khususnya Throwing Prototyiping. Alat yang digunakan untuk 
menganalisis dan mendesain sistem menggunakan UML(Unified Modeling Language). Hasil dari penelitian ini berupa 
sistem informasi manajemen sekolah yang mampu mengelola sekolah dari tingkat Sekolah Dasar(SD) sampai Sekolah 
lanjutan Tingkat Atas(SLTA) yang berbentuk website.  
Kata kunci : RAD, SIM Sekolah, UML 
 
1. Pendahuluan 
Pengelolaan sekolah dengan baik mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sekolah. Supaya 
proses pengelolaan sekolah berjalan dengan baik, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mendukung aktivitas yang 
dijalankan oleh sekolah tersebut. Aneka macam aktivitas yang dijalankan oleh sekolah, baik dari sekolah dasar (SD) 
sampai sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) antara lain meliputi, penilaian siswa, penggajian guru, perpustakaan, 
administrasi, operasional sekolah dan lain-lain. Aktivitas-aktivitas sekolah tersebut, bila dikelola dengan baik maka akan 
meningkatkan kualitas sekolah. Pengelolaan agar dapat tercapai hasil yang maksimal dapat dilakukan dengan 
menerapkan sistem komputerisasi bagi masing-masing aktivitas yang kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan 
sistem yang akan mengelola sekolah secara keseluruhan. 
 
Aktivitas-aktivitas yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri, dapat terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem yang 
kemudian dapat meningkatkan performa dan menghilangkan bagian yang dianggap tidak perlu. Sistem yang akan dibuat 
dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang berjalan secara online dan secara offline. Penggunaan kategori offline 
supaya bila terjadi suatu kerusakan pada jaringan internet, sekolah masih tetap dapat beroperasi. Sedangkan penggunaan 
secara online dikarenakan sistem akan dibangun secara terpusat. Data masing-masing sekolah akan disimpan di server 
yang khusus disediakan oleh Dinas Pendidikan Nasional, dalam hal ini dikelola oleh Dinas Pendidikan Nasional yang 
kemudian software SIM sekolah ditempatkan di server. Kemudian apabila sekolah ingin memakai SIM dapat login ke 
dalam sistem tersebut via internet. Apabila terdapat sekolah yang masih belum terhubung dengan internet, dapat 
memakai SIM yang dibuat secara offline. Sekolah yang memakai SIM secara offline wajib mengupdate datanya minimal 
seminggu sekali ke server pusat. 
 
Perancangan dan pembuatan SIM sekolah ini dibatasi untuk sekolah-sekolah yang ada di provinsi Lampung dari tingkat 
Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan beberapa aktivitas seperti akademik, 
inventaris barang, surat masuk/keluar, penggajian karyawan, perpustakaan dan, absensi. Penelitian ini bertujuan untuk 
sebagai berikut: 
1) Mengintegrasikan aktivitas-aktivitas pada sekolah menjadi satu kesatuan sistem yang kompleks.  
2) Mengabungkan seluruh sekolah yang ada di provinsi Lampung menjadi satu. 
3) Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sekolah. 
4) Mempermudah dinas pendidikan nasional dalam melakukan evaluasi untuk sekolah-sekolah di provinsi Lampung. 
5) Mempermudah orang tua siswa dalam mencari informasi yang berhubungan dengan akademik. 

 
2. Landasan Teori 
2.1 DBMS 
Database-Management System (DBMS) adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan dan program mengakses 
data tersebut. Kumpulan data biasanya direfer sebagai database, terdiri dari informasi yang berhubungan dengan 
perusahaan. Tujuan utama DBMS adalah menyediakan cara untuk menyimpan dan memanggil informasi database yang 
efisien[5]. 
 
2.2 SIM 
Didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia untuk user sesuai kebutuhannya[4].  
 
 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                                                     KNS&I11-006 

 

35 

2.3 Web Server 
Web Server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien 
yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang 
umumnya berbentuk dokumen HTML. Server web yang terkenal di antaranya adalah Apache dan Microsoft Internet 
Information Service (IIS). Apache merupakan server web antar-platform, sedangkan IIS hanya dapat beroperasi di sistem 
operasi Windows[3]. 
 
2.4 JAD 
Joint application development (JAD) adalah teknik pengumpulan informasi yang mengumpulkan kepala tim proyek, user 
dana manajemen untuk bekerja bersama-sama menemukan kebutuhan dari sistem[1]. 

 
 

Gambar 1. Ruang Pertemuan JAD 
 
2.4 RAD (Rapid Application Development) 
Rapid Application Development (RAD) adalah salah satu alternatif dari System Development Life Cycle digunakan untuk 
mengatasi keterlambatan dalam proses development. Keunggulan  metode ini menggabungkan teknik SDLC, Prototyping 
teknik Joint Application Development (JAD) dan Computer Aided Software Engineering (CASE Tools) yang bertujuan 
untuk membuat sistem dalam waktu singkat ( kurang dari 6 bulan ).  
RAD melibatkan user pada proses desain. Hal ini menyebabkan kebutuhan user dapat terpenuhi dengan baik dan secara 
otomatis kepuasan user sebagai pengguna sistem semakin meningkat. RAD melibatkan user dalam proses testing 
sehingga dapat memangkas proses development yang panjang untuk dapat memenuhi deliver on schedule. Salah satu 
metode RAD adalah Throw-Away Prototyping. Pengembangan sistem pada metode ini meliputi planning, analysis, 
design, dan implementation. Pada fase analysis, design, dan implementation, sistem dibuat desain prototipenya. Ketiga 
fase ini berulang terus, sampai tercapai sistem yang paling baik. Setelah itu, di desain ulang lagi kemudian baru di 
implementasinya. Sedangkan desain prototype yang dihasilkan dalam proses perulangan tadi dibuang[1]. 

 
Gambar 2 Throw-Away Prototyping 

 
2.5 UML 
Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, 
dan membangun sistem perangkat lunak. UML menyediakan 10 macam diagram untuk memodelkan aplikasi berorientasi 
objek, yaitu: 
a. Use Case Diagram untuk  memodelkan proses bisnis. 
b. Conceptual Diagram untuk memodelkan konsep-konsep yang ada di dalam aplikasi. 
c. Sequence Diagram untuk memodelkan pengiriman pesan (message) antar objects. 
d. Collaboration Diagram untuk memodelkan  interaksi antar objects. 
e. State Diagram untuk memodelkan perilaku objects di dalam sistem. 
f. Activity Diagram untuk memodelkan perilaku Use Cases dan objects di dalam sistem. 
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g. Class Diagram untuk memodelkan struktur kelas. 
h. Object Diagram untuk memodelkan struktur object. 
i. Component Diagram untuk memodelkan komponen object. 
j. Deployment Diagram untuk memodelkan distribusi aplikasi. 
 
Use case diagram digunakan untuk memodelkan bisnis proses berdasarkan perspektif pengguna sistem. Use case diagram 
terdiri atas diagram untuk use case dan actor. Actor merepresentasikan orang yang akan mengoperasikan atau orang yang 
berinteraksi dengan sistem aplikasi. Use case merepresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh actor. Use case 
digambarkan berbentuk elips dengan nama operasi dituliskan di dalamnya. Actor yang melakukan operasi dihubungkan 
dengan garis lurus ke use case[2]. 
 
3. Metode yang digunakan 
Metode dalam mengumpulkan data dan mencari kebutuhan sistem yang dipakai: 
1. Interview 

Melakukan wawancara terhadap user, manajemen sekolah dan dinas yang terkait. 
2. JAD (Joint application development) Mengumpulkan informasi dengan cara menyatukan kepala tim proyek, 

pengguna, manajemen sekolah dan dinas yang terkait untuk bekerja bersama menemukan kebutuhan sistem. 
3. Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan membuat catatan yang bersumber pada bahan-
bahan pustaka yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini. 

Dalam pengembangan sistem dipakai suatu metode yaitu RAD (Rapid Application Development). Metode RAD secara 
spesifik yang dipakai adalah Throw-Away-Prototyping.  
Planning 
Pada fase ini, direncanakan pembuatan sistem mengenai SIM sekolah. 
Analysis 
Pada fase ini dilakukan proses analisis sistem, pengumpulan informasi, pemodelan proses sistem dan pemodelan data. 
Perangkat lunak yang digunakan untuk merancang dan membuat website ini adalah editor Macromedia Dreamweaver 8, 
Adobe Flash, dan Photoshop. Bahasa script yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL, sedangkan webserver 
yang digunakan adalah Apache dengan browser Mozila Firefox atau Google Chrome. Berikut pemodelan database 
relasional dari sistem yang akan dibuat. 
 

 
 

Gambar 3. Model Database Relasional 
 
Design 
Pada fase ini mulai di desain bagian software, meliputi database, interface dan lain sebagainya. Kemudian akan 
dihasilkan desain prototipe. Berikut sistem yang diusulkan. 
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Gambar 4. Use Case Diagram dari sistem 

Implementation 
Pada fase ini, desain prototipe di coba untuk diimplementasikan. Bila masih dirasa kurang maka akan kembali ke fase 
analisis. Proses akan berulang antara analysis, design dan implementation sampai dihasilkan sistem yang paling 
sempurna. Setelah dihasilkan prototype yang mendekati sempurna. Kemudian dibangun desain yang sesungguhnya. 
Setelah itu sistem  diimplementasikan dan desain prototipe kemudian dibuang.    
 
4. Pembahasan 
Perangkat keras yang digunakan dalam menerapkan sistem ini antara lain 
PC Server dengan spesifikasi 

- Intel® Xeon® Processor E5640 (2.66 GHz, FSB 5.86 GT/s, Cache 12 MB)  
- Memory 6 GB (3x2GB) - 10600 RDIMM 1333 MHz  
- Max. Memory 192 GB (18 DIMM)  
- Video Type IntegratedATI ES1000 32 MB 
- HDD 1 TB 
- Koneksi Internet min 2Mbps 
- OS Ubuntu 

Untuk Client spesifikasi minimum 
- Intel Pentium 4 
- Ram 256 mb 
- HDD 80 GB 
- CD/DVD RW 
- Printer 
- Finger print 
- Barcode Reader 
- Koneksi Internet 153 Kbps 
- OS Window Xp 

 
Sistem yang dibuat ini merupakan SIM sekolah untuk wilayah provinsi Lampung. Software berupa website ditempatkan 
di sisi server yang terletak di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Lampung. Setiap sekolah wajib untuk mendaftarkan 
sekolahnya untuk mendapatkan akses login ke SIM Sekolah ini. Untuk wilayah yang belum tercover oleh pelayanan 
internet, dapat menggunakan SIM yang dioperasikan secara offline dan melakukan update ke database secara online 
setiap seminggu sekali. Pelaksanaan kegiatan di perpustakaan sudah menerapkan sistem barcode yang terhubung 
langsung dengan SIM. Begitu juga untuk sistem absensi guru maupun siswa, sudah memakai finger print yang terhubung 
ke sistem. 
 
5. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Sistem masih belum mengelola keseluruhan proses yang ada pada sekolah. 
2. Sistem berjalan dan dioperasikan secara online serta database seluruh sekolah terpusat pada server yang ada di Dinas 

Pendidikan Nasional provinsi Lampung. 
3. Sistem ini memudahkan dan mempercepat dalam pelayanan data karena sudah langsung terhubung secara online, 

sehingga transfer data dari sekolah ke sekolah lain, atau dari dinas ke sekolah dapat berjalan cepat. 
Berdasarkan kesimpulan di atas, saran penulis adalah sebagai berikut: 
1. Penambahan aktivitas pada sekolah lainnya, semisal pencatatan kegiatan/acara pada sekolah dan sistem ujian secara 

online. 
2. Pengintegrasian web dengan sistem bank yang ada untuk penggajian guru dan karyawan. 
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