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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi yang nantinya akan membantu proses
penginformasian jadwal pelajaran dengan melakukan penelitian pada SMP Negeri 1 Wotu.
Dengan adanya sistem tersebut otomatis akan membantu staf tatausaha dalam melakukan
pengolahan jadwal pelajaran, sehingga baik guru dan siswa mendapatkan informasi jadwal
pelajaran dengan cepat dan lebih akurat.Metode penelitian yang dilakukan pada sistem ini
yaitu menggunakan metode wawancara, observasi dan pustaka.Teknik pengujian yang
digunakan pada sistem ini yaitu teknik pengujian white box. Perancangan sistem
menggunakan perancangan Unified Modelling Language (UML), yang terdiri dari use case
diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class Diagramdan juga pada
pengimplementasian sistem jaringan LAN menggunakan aplikasi packettracer. Penelitian ini
menghasilkan sebuah rancangan aplikasi jadwal pembelajaran berbasis clientserveryang
dapat digunakan sebagai sistem pengolahan data jadwal sekolah yang efektif dan efisien.
Adanya sistem informasi ini dapat mempermudah pihak-pihak sekolah yang terlibat
didalamnya.
Kata kunci: Aplikasi, akademik, jadwalsekolah
1. Pendahuluan
SMP Negeri 1 Wotumerupaka salah satu sekolah menengah pertama yang ada di
Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jl. Pahlawan, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu,
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971. SMP Negeri 1 Wotu memiliki
18 ruang kelas, 28 tenaga pengajar, 1 perpustakaan, 1 laboratorium dengan jumlah siswa lakilaki 258 dan siswa perempuan 326 total siswa 584 siswa.
Pada SMP Negeri 1 Wotu system penginformasian jadwal pelajaran kepada guru
dan siswa di sekolah tersebut masih menggunakan cara manual yaitu setelah mendapatkan
hasil rapat pembagian jadwal mengajar operator sekolah mengetiknya di Ms. Office Excel
dan kemudian cetak dan tempel di madding sekolah dan jika ada perubahan jadwal maka
operator sekolah harus memperbaiki dan mencetaknya kembali. Sedangkan dari pihak guru
dan siswa, kesulitan dalam melihat jadwal pelajaran dikarenakan jadwal diketik berdasarkan
kode matapelajaran dan kode guru sehingga ini membuat guru dan siswa harus mengecek kod
pelajaran dan kode guru ini akan memakan waktu yang lama, selain itu operator harus
membuat SK Pembagian Tugas berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan juga jika ada
perubahan jadwal mengajarini akan menyebabkan salah paham antara guru da nsiswa.
Jadwal mata pelajaran di sekolah merupakan hal yang sangat penting dalam
berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah, jadwa lini bertujuan untuk mendukung,
memperlancar, dan mempertinggi kualitas pendidikan. Secara umum jadwal mata pelajaran
berfungsi untuk aktivitas akademik dalam mempertinggi kualitas mengajar dan kedisiplinan
baik guru maupun siswa. Denganadanyajadwal mata pelajaran, kegiatan belajar mengajar
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akan berjalan dengan lancar, baik dan efisien. Sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah
bisadilaksanakan secara maksimal.
Oleh karena itu diperlukan suatu aplikasi yang mampu mendukung pengolahan data
guru, data mata pelajaran, data kelas, data hari dan data jam, yakni dengan menerapkan
sebuah aplikasi jadwal pelajaran berbasis client server yang dibuat dengan menggunakan
bahasa pemrograman Visual Basic Net dan database MySQL.
Berdasarkan hal tersebut pada kesempatan ini penulis ingin merancang sebuah
aplikasi yang nantinya akan membantu proses penginformasian jadwa lpelajaran dengan
melakukan penelitian yang berjudul“ Aplikasi Jadwal Pembelajaran Berbasis Client Server
pada SMP Negeri 1 Wotu”. Dimana pada system informasi ni baikguru, siswadan pihak
terkait dapat mengetahui jadwal pelajaran dengan mudah karena adanyafungsi cari
berdasarkan hari.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji adalah
“Bagaimana merancang aplikasi jadwal pembelajaran berbasis client server pada SMP
Negeri 1 Wotu?”
Batasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian iniyaitu:
1.
Menampilkan informasi jadwal pembelajaran yang meliputi data guru, data
matapelajaran, data ruangkelas dan data jam
2.
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Wotu
3.
Aplikasi jadwal pembelajaran yang dirancang bersifat aplikasi deskto pberbasis client
server
4.
Aplikasi dirancang menggunakan Bahasa Pemrograman Visual Basic Net dan Database
MySQLdan aplikasi pendukunglainnya Adobe Photoshop
Aplikasi
Suatu program aplikasi digunakan untuk menyediakan informasi seluruh kejadian
atau kegiatan yang diperlukan untuk mengendalikan operasi organisasi.Kegiatan dari
program aplikasi yaitu mengambil, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi
yang diperlukan guna mengoperasikan seluruh kegiatan dalam organisasi.Pengertian program
aplikasi adalah program merupakan ekpresi, pernyataan kombinasi yang disusun dan
dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah untuk menyelesaikan
masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman, sehingga dapat
dieksekusi oleh komputer.Jadi dalam hal ini hanya bentuk dari tampilan data yang berubah,
sedangkan isi yang memuat dalam data tersebut tidak mengalami perubahan.Jadi dari kedua
pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan, pengertian dari program aplikasi adalah
sebagai sederetan kode yang digunakan untuk mengatur komputer agar dapat melakukan
pekerjaan sesuai dengan keinginan dari permasalahan pengguna. Menurut Abdul Kadir dan
Terra Ch. Triwahyuni (2013:146) Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang
dapat digunakan oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik seperti mengetik
dokumen, memanipulasi foto, dan merancang rumah dll.
Program merupakan kumpulan set instruksi yang akan dijalankan olehpemproses,
yaitu berupa perangkat lunak. Bagaimana sebuah sistem komputer berpikir diatur oleh
program.Program inilah yang mengendalikan semua aktifitas yang ada pada
pemproses.Program berisi konstruksi logika yang dibuat oleh manusiadan sudah
diterjemahkan ke dalam bahasa mesin sesuai dengan format yang ada pada set
instruksi.Program aplikasi merupakan program siap pakai. Program yang direka untuk
melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Contoh-contoh aplikasi
ialah program pemproses kata dan web browser.Dari banyak pengertian tentang aplikasi
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dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah sebuah program komputer yang dibuat untuk
menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.
Penjadwalan
Pengertian jadwal menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pembagian waktu
berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan
dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Sedangkan pengertian penjadwalan
adalah proses, cara, pembuatan menjadwalkan atau memasukkanke dalam jadwal. Sistem
informasi diperlukan mulai dari perencanaan, operasi, pemeliharaan hingga pengendalian.
Menurut Abdul Kadir (2014:8) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pengenalan
Informasi” bahwa pengertian penjadwalan mempunyai fungsi-fungsi mengalokasikan
sumber-sumber yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta melakukan
pengendalian dan koreksi terhadap penyimpangan penyimpangan yang muncul, sehingga
pejadwalan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Konsep Jaringan ClientServer
Server adalah suatu sistem komputer yang menyediakan berbagai macam jenis-jenis
layanan tertentu yang di tujukan untuk client dalam suatu sistem jaringan komputer. Server
dilengkapi oleh sistem operasi (OS) yang khusus untuk mengontrol ataupun memonitor akses
dan juga sumber daya yang terdapat di dalamnya. Menurut Abdul Kadir dan Terra Ch.
Triwahyuni (2013:15) dalam bukunya “Pengantar Teknologi informasi”, Server menyatakan
sebuah komputer yang menyimpan data atau program yang dapat diambil oleh komputerkomputer lain atau menyediakan perinti seperti CD-ROM drive atau printer yang dapat
digunakan oleh komputer-komputer lain.Adapun client adalah computer yang memanfaatkan
layanan-layanan yang disediakan oleh server.

Gambar 1.Jaringan ClientServer
Client adalah komputer yang terdapat dalam jaringan komputer, yang menggunakan
berbagai macam sumber daya yang telah disediakan oleh server. Bisa juga definisi client
adalah Pemakai layanan server. Pada prinsipnya client dan server merupakan suatu sistem
yang merupakan aplikasi pada jaringan komputer yang saling terhubung atau berhubungan.
jadiclientserveradalah sebuah pembagian kerja didalam mengakses server sebuah
jaringan tertentu antara client dan server. Sebagai bagian dari konteks data,
clientservermengatur interface yang fungsinya sebagai tempat menjalankan aplikasi basis
data.

2. Pembahasan
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Analisis Sistem yang berjalan
PadaSMP Negeri 1 Wotu sistem penginformasian jadwal pelajaran kepada gurudan
siswa di sekolah tersebut masih bersifat manual yaitu masih berupa file Ms. Office Excel dan
kemudian di cetak dan menempelkannya di mading sekolah dan juga jadwal pelajaran dibuat
dengan menggunkan kode mata pelajaran dan kode gurusehingga bagi orang awang hal ini
akan menyulitkan baik guru maupun siswa dalam melihat jadwal pelajaran.
Analisis Masalah
Berdasarkan hasil penelitian lapangan denganterjun langsungkelokasi penelitian yaitu
di SMP Negeri 1 Wotu:
a. Lamanya waktu yang diperlukan oleh operator untuk mengetik jadwal pelajaran.
b. Lamanya waktu yang dibutuhkan baik guru ataupun siswa dalam melihat jadwal
pelajaran.
c. Terjadinya salah paham antara guru jika ada peubahan jadwal pelajaran secara tiba-tiba.
Analisis Pemecahan Masalah
Berdasarkan analisa masalah diatas dan kendala-kendala yang telah dijelaskan
sebelumnya maka peneliti akanmembuat sebuahperancangan sistem aplikasi jadwal
pembelajaranberbasis client server. Sehingga dengan adanya aplikasi jadwal
pembelajaranpada SMP Negeri 1 Wotuini dapat mempermudah pihak sekolah sehingga dapat
mengurangi permasalahan yang ada, terutama bagi guru dan siswa dalam melihat jadwal
pelajaran dalam aplikasi ini juga pihak sekolah dapat melihat jadwalpelajaran dengan mudah
karena adanya fungsi cariberdasarkan hari, mata pelajaran, kelas dan juga guru dan jugadapat
mencetak jadwal pelajaran sortir berdasarkan kelas dan guru.
Analisis Kebutuhan
Dilihat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tahap sebelumnya,
maka peneliti dapat menganalisis bahwa kurang efektifnya pemanfaatan teknologi informasi
dalampengelolahan data pelajaran sehingga pembuatan aplikasi penjadwalan ini sangat
diperlukan, dalam analisa tersebut ada dua kebutuhan antara lain:
Analisis Kebutuhan Fungsional
1) Kebutuhan Fungsional Sistem dari Kepala Sekolah
2) Kepala Sekolah dapat membuka aplikasi penjadwalan kemudianlogin pada sistem;
3) Kepala Sekolah dapat melihat data jadwal pelajaran dan memilih jadwal berdasarkan
kelas;
4) Kepala Sekolah dapat mencetak laporan data guru pada menu laporan;
5) Kebutuhan Fungsional Sistem dari Admin
6) Admindapatmembuka aplikasi penjadwalan kemudian login pada sistem;
7) Admin dapat memilih dan menginput data matapelajaran dimana didalamnya admin
dapat melalukan beberapa tindakan seperti menyimpan, menghapus, mengedit, batal
input data dan menutup halaman data matapelajaran;
8) Admin dapat memilih dan menginput data kelas dimana didalamnya admin dapat
melalukan beberapa tindakan seperti menyimpan, menghapus, mengedit, batal input data
dan menutup halaman data kelas;
9) Admin dapat memilih menu data guru dan menginput data guru dimana didalamnya
admin dapat melalukan beberapa tindakan seperti menyimpan, menghapus, mengedit,
batal input data dan menutup halaman data guru;
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10) Admin dapat memilih dan menginput data jadwal pelajaran ke sistem dimana
didalamnya admin dapat melalukan beberapa tindakan seperti menyimpan, menghapus,
mengedit, batal input data dan menutup halaman jadwal pelajaran;
11) Admin dapat melihat data jadwal pelajaran dan memilih jadwal berdasarkan kelas;
12) Admin dapat memilih dan mencetak jadwal berdasarkan kelas dan berdasarkan guru;
13) Admin dapat memilih dan mencetak laporan data guru;
14) Kebutuhan fungsional sistem dari Guru
Guru dapat mengakses komputer client yang disediakan oleh sekolah untuk melihat
jadwal dan bisa sortir berdasarkan kelas;
15) Kebutuhan Fungsional Sistem dari Siswa
Siswa dapat mengakses komputer client yang disediakan oleh sekolah untuk melihat
jadwal dan bisa sortir berdasarkan kelas;
Analisis Kebutuhan non Fungsional
Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dibutuhkan beberapa kebutuhan
nonfungsional dalam pengembangan sistem informasi berbasis client server ini yaitu meliputi
bahasa pemrograman, basis data, dan hardware.Spesifikasi perangkat lunak dan perangkat
keras yang digunakan penulis dalam perancangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:
c. Perangkat Lunak
5) Xamppv3.2.2;
6) Visual Basic Net;
7) Windows 7.
d. Perangkat Keras
1) ProcessorIntel Core 2.
2) Hardisk 320 GB;
3) RAM 1 GB;
4) Mouse;
5) Keyboard, monitor.
Perancangan Sistem
Sistem yang diusulkan peneliti adalah merancang dan membuat sebuah aplikasi
penjadwalan berbasis client server pada pada SMP Negeri 1 Wotu,diharapkan dapat
mempermudah dalam hal proses pengolahan jadwal pelajaran seperti pengolahandatamata
pelajaran, data kelas, data guru, jadwal dan laporan Dalam perancangan aplikasi ini terdapat
tigaactor dalam diagramuse case yaitu admin, guru, siswa dan kepala
sekolah.Berikutdiagramuse case yang diusulkan pada penelitian ini, dapat dilihat pada
gambar dibawah ini:

Gambar 2.Diagramuse case
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Pada gambar2.Aktor admindapat login ke sistem, menginput data pelajaran, input data
kelas, inpu data guru, input jadwal, laporan dan keluar dari aplikasi.Dan kemudian aktor
kepala sekolahlogin ke sistem, dapat lihat jadwal sedangkanactor siswa dan guru dapat lihat
jadwal pelajaran.Dalam hal ini, baik actoradmin ataupun kepala sekolah harus terlebih dahulu
masukmenggunakan password dan username untuk mengakses dan mengelola halaman
administrator.
Perancangan Jaringan Client Server

Gambar 3..Perancangan Jaringan Client Server
Berikut ini penjelasan tentang bagaimana rancanangan topologi jaringan yang akan
diimplementasikan dilokasi penelitian yaitu diSMP Negeri 1 Wotu.
a)
Komputer server terletak di Ruang Kepala Sekolah, komputer server ini khusus di
gunakanoleh kepala sekolah yang akan di hubungkan dengan komputer client melalui
kabel LAN dan switch dengan alamat IP Server. 192.168.1.1
b)
Komputer client 1 terletak di ruang tata usaha, komputer client ini khusus digunakan
oleh admin dalam menginput data dan membuat jadwal pelajaran. Dengan alamat IP
Client Admin. 192.168.1.2 dan Defauld Gateway. 192.168.1.1.
c)
Komputer client2 terletak di ruang guru, komputer client ini khusus digunakan oleh
guru untuk melihat jadwal mata pelajaran. Dengan alamat IPClient Ruang Guru.
192.168.1.3 dan Defauld Gateway. 192.168.1.1.
d)
Komputer client3 dan 4 terletak di ruang kantor yang di desain komputer berada di
dalam tapi mouse berada di luar. Komputer client ini khusus digunakan oleh siswa
untuk melihat jadwal pelajaran, dengan alamat IP Client Siswa PC 1. 192.168.4,
IPClient Siswa PC 2. 192.168.5 dan Defauld Gateway. 192.168.1.1.
Dari simulasi diatas kita dapat membuktikan keberhasilannya dengan mencoba test
PING. Sebagai contoh ping dari computer client guru ke Server, dan hasilhya dapat dilihat
pada gambar 18.
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Gambar 4.Test PING Dari Komputer Client Guru ke Server
Implementasi Halaman Utama Siswa
Halaman menu utama siswamerupakan tampilan halaman utama khusus
administrator level siswa, yang hanya mengaktifkan fungsi menu file, jadwal dan keluar,
dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 5.Tampilan Halaman UtamaSiswa
Implementasi Halaman Login
Halaman loginmerupakan fitur untuk user dapat login masuk ke aplikasi jadwal
pembelajaran berbasis client server pada SMP Negeri 1 Wotu dan kemudian mengelolah
menu-menu yang disediakan berdasarkan level loginnya halaman login ini berada pada menu
file

Gambar 6.Tampilan Halaman Data Login
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Implementasi Halaman Data Matapelajaran
Halaman data matapelajaran merupakan fitur untuk level login admin dalam
mengelola halaman data matapelajaran, dimana pada halaman ini menampilkan beberapa
informasi untuk mengelola data matapelajaran dan juga admin dapat melalukan beberapa
tindakan seperti input data, menyimpan, menghapus, membatalkan inputan, mengedit dan
juga menutup halaman data kelas.

Gambar 7.Tampilan Halaman Data Matapelajaran
Implementasi Halaman Data Kelas
Halaman data kelas merupakan ftur untuk level login admin dalam mengelola
halaman data kelas, dimana pada halaman ini menampilkan beberapa informasi untuk
mengelola data kelas dan juga admin dapat melalukan beberapa tindakan seperti input data,
menyimpan, menghapus, membatalkan inputan, mengedit dan juga menutup halaman data
kelas.

Gambar 8.Tampilan Halaman Data Kelas
Implementasi Halaman Data Guru
Halaman menu data guru merupakan tampilan halaman kelola data guru pada
aplikasi penjadwalan SMP Negeri 1 Wotu, pada halaman ini hanya level login admin yang
mempunyai hak akses untuk mengelola data guru, dimana pada halaman ini admin dapat
melalukan beberapa tindakan seperti input data, menyimpan, menghapus, membatalkan
inputan, mengedit, mencari dan juga menutup halaman data guru.
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Gambar 9.Tampilan Halaman Utama Guru
Implementasi Halaman Jadwal
Pada halaman jadwal terdapat beberapa menu yaitu menu input jadwal, lihat jadwal
dan juga cetak jadwal, untuk menu input jadwal hanya dapat diakses oleh level login admin
sedangkan menu lihat jadwal dapat diakses oleh semua level login dan juga computer client
untuk guru dan siswa, sedangkan menu cetak jadwal hanya dapat diakses oleh level login
admin. Menu input jadwal merupakan fitur untuk level login admin dalam mengelola
halaman jadwal yaitu halaman dimana admin dapat mengelola jadwal pelajaran, dan juga
pada halaman ini admin dapat melalukan beberapa tindakan seperti input data, menyimpan,
menghapus, membatalkan inputan, mengedit, mencari dan juga menutup halaman jadwal.

Gambar 10.Tampilan Halaman Data Jadwal
Implementasi Halaman Laporan
Halaman laporan merupakan fitur yang dapat diakses oleh user level admin dan juga
kepala sekolah pada halaman ini menampilkan halaman cetak untuk mencetak laporan data
guru.

Gambar 11.Tampilan Halaman Laporan
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3. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:
1. Dari aplikasijadwalpembelajaranberbasisclient server pada SMP Negeri 1 Wotuyang
telahdibuatgunadapatmempermudahpihaksekolahdalammengelolahjadwalpelajaran. Dan
jugamempermudahbagisiswadan guru dalammelihatjadwalpelajaran.
2. Pembuatan aplikasi akademik ini juga menggunakan beberapa perangkat lunak
sepertiVisual Basic Net, UML, metode pengujian White Box serta database
menggunakan MySQL.
3. KesimpulandarirekapitulasihasilperhitungandidapatkanjumlahCyclomatic
Complexity
(CC) =46, region =46danindependent path =46, karenajumlahketiga parameter
samabesarsehinggadapatditarikkesimpulanbahwa system tersebutsudahbenar. Dengan
kata lainbahwa, desainaplikasijadwalpembelajaranberbasisClient server pada SMP
Negeri 1 Wotuyang dibuattelahlayakdigunakan.
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