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ABSTRAK 

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Batam yang terletak di Tiban Lama memiliki beberapa aturan sekolah yang 
dapat mendisiplinkan siswanya memerlukan suatu sistem informasi pengambilan keputusan yang cepat dan 
tepat dalam mengkalkulasikan dan mengklasifikasi pelanggaran kedisiplinan siswa. Keputusan yang diambil 
dalam mengkalkulasikan hal ini dipengaruhi oleh berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa 
sehingga wali siswa dapat mengetahui kumpulan pelanggaran yang dilakukan sebelum mendapatkan surat 
peringatan. Dalam hal ini, guru piket dan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan bertindak sebagai 
perangkum pelanggaran tersebut, yang mana dalam masa ini untuk perangkuman data dan penginformasian 
pelanggaran tersebut masih digunakan sistem secara manual. Metode client-server merupakan arsitektur 
jaringan yang memisahkan client dengan server. Masing-masing client dapat meminta data atau informasi 
dari server. Dengan client-server, masing-masing komputer dapat mengakses data dan informasi secara 
bersamaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi berhasil dirancang sesuai yang diinginkan dan dapat 
berjalan dengan baik serta memberikan informasi pelanggaran kedisiplinan siswa secara tepat. Berdasarkan 
perancangan dan pembahasan yang telah dilakukan, diharapkan melalui sistem informasi pelanggaran 
kedisiplinan siswa berbasis Android ini, pihak-pihak terkait yang ada di SMA Negeri 4 Batam dapat 
mengetahui informasi yang terjadi berdasarkan pelanggaran peraturan sekolah yang telah dilakukan oleh 
siswa. 

Kata Kunci : Metode client-server, Android, pelanggaran kedisiplinan siswa. 
 
I. PENDAHULUAN 
Sekolah Menengah Atas atau yang disingkat SMA 
merupakan jenjang pendidikan kelanjutan dari 
SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau sederajat. 
Di SMA terdapat beberapa jurusan yang 
bermacam-macam, seperti: IPA (Ilmu 
Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan 
Sosial), dan Sastra Bahasa. Lembaga pendidikan 
ini bertujuan untuk meningkatkan serta menjaring 
bakat dan minat siswa akan kemampuan yang 
dimiliki sehingga siswa dapat melihat potensi-
potensi yang ada pada dirinya. 
Di Kotamadya Batam, hingga detik ini terdapat 
beberapa SMA baik negeri maupun swasta. 
Beberapa diantaranya adalah SMA Negeri 1, 
SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, 
SMA Kartini, dan lainnya. Beberapa dari sekolah 
tersebut memiliki aturan atau tata tertib masing-
masing sekolah yang telah disepakati bersama 
oleh pihak-pihak terkait yang ada di sekolah 
tersebut.  

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Batam 
yang terletak di Tiban Lama memiliki beberapa 
aturan sekolah yang dapat mendisiplinkan 
siswanya memerlukan suatu sistem informasi 
pengambilan keputusan yang cepat dan tepat 
dalam mengkalkulasikan dan mengklasifikasi 
pelanggaran kedisiplinan siswa. Keputusan yang 
diambil dalam mengkalkulasikan hal ini 
dipengaruhi oleh berbagai jenis pelanggaran yang 
dilakukan oleh siswa sehingga wali siswa dapat 
mengetahui kumpulan pelanggaran yang 
dilakukan sebelum mendapatkan surat peringatan.  

Dalam hal ini, guru piket dan wakil 
kepala sekolah bagian kesiswaan bertindak 
sebagai perangkum pelanggaran tersebut, yang 
mana dalam masa ini untuk perangkuman data dan 
penginformasian pelanggaran tersebut masih 
digunakan sistem secara manual. Dengan adanya 
suatu sistem yang dapat membantu merangkum 
pelanggaran peraturan sekolah oleh siswa secara 
terkomputerisasi sangat diperlukan sehingga 
dibutuhkan sistem informasi yang dapat 



mengelola, memberikan penilaian dan 
menginformasikan pelanggaran kedisiplinan 
tersebut serta dapat membantu pihak-pihak terkait 
dalam mengetahui informasi dan keadaan yang 
sedang dialami secara transparan. 

Sebelumnya di tahun 2011, mahasiswa 
Politeknik Telkom Bandung yang bernama Evalin 
Marta Damayanti Sihombing, Guntur Prabawa 
Kusuma, dan Hendra Kusmayadi melakukan 
penelitian untuk membangun sistem informasi 
dosen dengan menggunakan aplikasi berbasis 
Android. Penerapan dari aplikasi ini digunakan 
untuk menginformasikan kepada dosen mengenai 
seluruh kegiatan kampus, seperti absen dosen, 
jadwal mengajar, info gaji, dan pengumuman 
yang dikhususkan bagi dosen Politeknik Telkom 
tersebut. Oleh karena itu, penulis terinspirasi 
untuk melakukan penelitian tentang sistem yang 
dapat menginformasikan mengenai pelanggaran 
peraturan sekolah yang dilakukan oleh siswa 
dengan menggunakan aplikasi berbasis Android. 
Penerapan yang dilakukan juga belum pernah ada 
sebelumnya dikarenakan berbeda-bedanya sistem 
peraturan dan penerapan tata tertib yang dibuat 
oleh masing-masing sekolah. Adapun judul 
penelitiannya yaitu, “Sistem Informasi 
Pelanggaran Kedisiplinan Siswa Berbasis Android 
Dengan Menggunakan Metode Client-Server 
(Studi Kasus: SMA Negeri 4 Batam)”. 
 
II. METODE PENELITIAN 
A. Sistem Informasi 
Informasi adalah suatu hasil pengolahan data 
untuk menghasilkan pengetahuan atau 
kemampuan. Informasi adalah sesuatu yang dapat 
menambah pengetahuan penerimanya jika 
dibangun dari data yang tepat dan sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi (Evalin Marta 
Damayanti Sihombing, Guntur Prabawa Kusuma 
dan Hendra Kusmayadi, 2011). 

Sistem informasi adalah sekumpulan 
elemen yang bekerja secara bersama-sama baik 
secara manual maupun berbasis komputer dalam 
melaksanakan pengolahan data yang berupa 
pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan data 
untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan 
berguna bagi proses pengambilan keputusan. 
(Evalin Marta Damayanti Sihombing, Guntur 
Prabawa Kusuma dan Hendra Kusmayadi, 2011) 

Sistem informasi berisi informasi tentang 
orang-orang tertentu, tempat-tempat, dan hal-hal 
di dalam organisasi atau di lingkungan sekitarnya. 
Informasi berarti data yang telah dibentuk ke 
dalam suatu format yang mempunyai arti yang 

berguna bagi manusia. Sebaliknya, data 
merupakan sekumpulan baris fakta yang mewakili 
peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada 
lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam suatu 
format yang dapat dipahami dan digunakan orang 
(Evalin Marta Damayanti Sihombing, Guntur 
Prabawa Kusuma dan Hendra Kusmayadi, 2011). 

Menurut Al-Bahra bin Ladjamudin 
dalam bukunya yang berjudul “Analisis dan 
Desain Sistem Informasi”, sistem informasi 
adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada 
saat dilaksanakan akan memberikan informasi 
bagi pengambil keputusan dan atau untuk 
mengendalikan organisasi (Aldyno Fajar 
Nugroho, 2012). 

Sistem informasi adalah suatu sistem 
didalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 
mendukung fungsi operasi organisasi yangbersifat 
manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi untuk dapat menyediakan laporan-
laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu 
(Tata Sutabri, 2012).  
 
 Komponen dan Tipe Sistem Informasi 
Sistem informasi terdiri dari komponen-
komponen yang disebut dengan istilah blok 
bangunan (building block), yang terdiri dari blok 
masukan, blok model, blok keluaran, blok 
teknologi, blok basis data, dan blok kendali. 
Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut saling 
berinteraksi satu dengan yang lain membentuk 
satu kesatuan untuk mencapai sasaran. 
 

a. Blok masukan (input block) 
Input mewakili data yang masuk kedalam system 
informasi. Yang dimaksud dengan input disini 
termasuk metode dan media untuk menangkap 
data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa 
dokumen-dokumen dasar. 
 

b. Blok model (model block) 
Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, 
dan model matematik yang akan memanipulasi 
data input dan data yang tersimpan di basis data 
dengan cara yang sudah tertentu untuk 
menghasilkan keluaran yang diinginkan. 
 

c. Blok keluaran (output block) 
Produk dari sistem informasi adalah keluaran 
yang merupakan informasi yang berkualitas dan 
dokumentasi yang berguna untuk semua 
tingkatanmanajemen serta semua pemakai sistem. 
 



d. Blok teknologi (technology block) 
Teknologi merupakan toolbox dalam sistem 
informasi. Teknologi digunakan untuk menerima 
input, menjalankan model, menyimpan dan 
mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan 
keluaran dan membantu pengendalian system 
secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 (tiga) 
bagian utama, yaitu teknisi (brainware), 
perangkat lunak (software), dan perangkat keras 
(hardware). 
 

e. Blok basis data (database block) 
Basis data (database) merupakan kumpulan data 
yang saling berkaitan dan berhubungan satu 
dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras 
computer dan perangkat lunak digunakan untuk 
memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam 
basis data untuk keperluan penyediaan informasi 
lebih lanjut. Data didalam basis data perlu 
diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi 
yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data 
yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas 
penyimpannya. Basis data diakses atau 
dimanipulasi dengan menggunakan perangkat 
lunak paket yang disebut dengan DBMS 
(database management system). 
 

f. Blok kendali (control block) 
Banyak hal dapat merusak sistem informasi, 
seperti bencana alam, api, temperature, air, debu, 
kecurangan-kecurangan, kegagalan pada sistem 
itu sendiri, ketidak-efisienan, sabotase, dan lain 
sebagainya. Beberapa pengendalian perlu 
dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan 
bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dicegah 
dan bila terlanjur terjadi, maka kesalahan-
kesalahan dapat dengan cepat diatasi. 
 

 
Gambar 1. Komponen Sistem Informasi 

 
Manajemen membutuhkan informasi 

untuk mendukung pengambilan keputusan yang 
akan dilakukan. Sumber informasi untuk 
pengambilan keputusan manajemen bisa 
didapatkan dari informasi eksternal dan informasi 
internal. Informasi internal dapat diperoleh dari 
sistem informasi yang berupa hasil pengolahan 
data elektronik (PDE) atau non-PDE. 

Secara teori, komputer tidak harus 
digunakan didalam sistem, akan tetapi 
kenyataannya tidaklah mungkin suatu sistem yang 
kompleks dapat melibatkan elemen non-komputer 
dan elemen komputer. 
 
Tipe sistem informasi adalah sebagai berikut: 

a. Sistem informasi Akuntansi, 
b. Sistem informasi Pemasaran,  
c. Sistem informasi Manajemen Persediaan, 
d. Sistem informasi Personalia, 
e. Sistem informasi Distribusi, 
f. Sistem informasi Pembelian, 
g. Sistem informasi Kekayaan, 
h. Sistem informasi Analisis Kredit, 
i. Sistem informasi Penelitian dan 

Pengembangan, dan 
j. Sistem informasi Teknik. 

 
Semua sistem informasi tersebut 

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada 
semua tingkat manajemen, mulai manajemen 
tingkat bawah, manajemen tingkat menengah, 
hingga manajemen tingkat atas. 
 
B. Android 
Android adalah sistem operasi untuk telepon 
seluler perangkat mobile seperti handphone, 
smartphone, dan tablet PC yang berbasis Linux. 
Android menyediakan platform terbuka bagi para 
pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka 
sendiri untuk digunakan oleh bermacam-macam 
piranti bergerak. Awalnya, Google.Inc membeli 
Android.Inc, pendatang baru yang membuat 
piranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk 
mengembangkan Android, dibentuklah Open 
Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan 
piranti keras, piranti lunak dan telekomunikasi, 
termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, 
Qualcomm, T-Mobile dan Nvidia (Purnama dan 
Dr. Widya Silfianti, S.Kom, MMSi, 2012). 

Pada saat perilisan perdana Android, 5 
November 2007 Android bersama Open Handset 
Alliance menyatakan mendukung pengembangan 
standar terbuka pada perangkat seluler. Di lain 
pihak, Google merilis kode-kode Android 
dibawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat 
lunak dan standar terbuka perangkat seluler. Di 
dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem 
operasi Android. Pertama, yang mendapat 
dukungan penuh dari Google atau Google Mail 
Services (GMS) dan kedua adalah yang benar-
benar bebas distribusinya tanpa dukungan 
langsung dari Google, atau dikenal sebagai Open 



Handset Distribution (OHD) (Nazruddin Safaat, 
2012). 

Android merupakan subset perangkat 
lunak untuk perangkat mobile yang meliputi 
sistem operasi, middleware dan aplikasi inti yang 
di-release oleh Google. Sedangkan Android SDK 
(Software Development Kit) menyediakan tools 
dan API yang diperlukan untuk mengembangkan 
aplikasi pada platform Android dengan 
menggunakan bahasa pemrograman Java (Evalin 
Marta Damayanti Sihombing, Guntur Prabawa 
Kusuma dan Hendra Kusmayadi, 2011). 

Metode client-server merupakan arsitektur 
jaringan yang memisahkan client dengan server. 
Masing-masing client dapat meminta data atau 
informasi dari server. Dengan client-server, 
masing-masing komputer dapat mengakses data 
dan informasi secara bersamaan. 
 
III. PERANCANGAN ALUR SISTEM 
A. DFD Level 0 
Pada aplikasi sistem informasi pelanggaran 
kedisiplinan siswa ini, DFD Level 0 dari sistem 
ini bisa dilihat pada gambar 4.2 berikut ini : 
 

 
 

Gambar 2. DFD Level 0 
 
Pada DFD Level 0 diatas, Admin dapat 
melakukan penambahan, perubahan, penghapusan 
data user. Waka Kesiswaan dapat melakukan 
penambahan, perubahan, dan penghapusan data 
pelanggaran siswa. Sedangkan wali kelas dan 
Murid disini hanya bertindak untuk melihat detail 
pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa. 
 
B. DFD Level 1 
Pada aplikasi sistem informasi pelanggaran 
kedisiplinan siswa ini, DFD Level 1 dari sistem 
ini bisa dilihat pada gambar 4.3 berikut ini : 

 
 

Gambar 3. DFD Level 1 
 
Pada DFD Level 1 diatas dapat dilihat bahwa 
pertama kali aplikasi berjalan maka user harus 
melakukan login terlebih dahulu dengan mengisi 
username dan password. Setelah berhasil login, 
maka sistem akan menampilkan data dan 
informasi mengenai siswa yang bermasalah atau 
yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan 
atau tata tertib sekolah dengan batasan dari hak 
akses atau status dari user itu sendiri. 
 Pada sistem ini, masing-masing user 
dibatasi hak aksesnya berdasarkan status 
pengguna ketika login. Hal ini dikarenakan untuk 
menjaga privasi dari  masing-masing siswa itu 
sendiri. Yang mempunyai hak akses disini adalah 
admin dalam hal ini dikelola oleh Wakil Kepala 
Sekolah Bagian Kesiswaan sebagai pemegang 
penuh pengelolaan sistem, wali kelas sebagai 
penanggung jawab siswa di masing-masing kelas, 
siswa dan wali murid sebagai individu yang hanya 
dapat menerima informasi dari siswa yang 
bersangkutan. 
 
IV. IMPLEMENTASI 
A. Halaman Login 
Halaman utama dan halaman login merupakan 
halaman awal yang pertama kali terbuka ketika 
sistem dijalankan. Untuk mengakses ke halaman – 
halaman berikutnya maka user harus melakukan 
login terlebih dahulu dengan memasukkan nis / 
nip sebagai username dan password pada kolom 
yang tersedia. 

Pada sistem ini terdapat 4 user yang 
dapat mengakses kedalam sistem. Admin 
memiliki hak akses untuk mendaftarkan user yang 
akan masuk atau menggunakan sistem. Waka 
Kesiswaan memiliki akses cukup banyak dalam 
sistem, seperti: mengurus data-data poin, siswa 
dan data pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. 
Wali kelas memiliki hak akses untuk melihat data 



pelanggaran anak-anak didiknya. Sedangkan 
siswa hanya dapat mengakses dan melihat data 
pelanggaran yang telah dilakukannya. Berikut 
adalah cuplikan codingnya. 
 
function login() { 
var username = $('#username').val(); 
var password = $('#password').val(); 
autentikasi(username,password); 
} 
 function 
autentikasi(username,password){ 
         $.ajax({ 
         type: "GET", 
         cache: false, 
         url: 
"http://www.ordinaryperson.web.id/tatip/au
tentikasi.php?username= 
"+username+"&password="+password, 
          dataType: "json", 
          success: function(data) { 
  var dataku=data; 
  if (dataku.length > 0) { 
   if (dataku[0].status == 
"admin") { 
 
 window.location='admin/home.html'; 
  } 
  else if (dataku[0].status 
== "Murid") { 
    
 window.location='murid/home.html?n
isnip='+dataku[0].nisnip; 
 } 
 else if (dataku[0].status == "Waka 
Kesiswaan") { 
 
 window.location='waka/home.html?ni
snip='+dataku[0].nisnip; 
   } 
   if 
(dataku[0].status.indexOf("Wali Kelas") == 
0) { 
 
 window.location='walikelas/home.ht
ml?nisnip='+dataku[0].nisnip; 
  } 
   } else { 
  alert ("nis/nip atau 
password salah !"); 
   } 
  } 
                   }); 
        } 
 
Berikut tampilan halaman login berdasarkan 
coding diatas : 
 

 
 

Gambar 3. Halaman Login 
 
B. Halaman Pelanggaran Kedisiplinan Siswa 
Halaman ini berupa laporan pelanggaran 
kedisiplinan siswa (tata tertib sekolah) yang telah 
dilakukan oleh siswa. Cuplikan codingnya sebagai 
berikut.  
 
function callData() { 
         $.ajax({ 
         type: "GET", 
         cache: false, 
  url: 
"http://www.ordinaryperson.web.id/tatip/ge
tDataPelanggaran.php", 
                               dataType: 
"json", 
    success: function(data) { 
 var data = data; 
 var i=0; 
      var ih = "<a 
href='addpelanggaran.html'><input 
type='submit' name='submit' id='submit' 
value='Add New' class='full-screen-button 
button black'/></a><br><table 
cellspacing='0' class='table'> <tr> <th 
align='center' class='table-title'> Nis 
</th> <th class='table-title'> Tanggal 
</th><th class='table-title'> Deskripsi 
</th><th class='table-title'>Poin</th><th 
class='table-title'>Action</th></tr>"; 
        
for(i=0;i<data.length;i++) 
  { 
  ih += "<tr><td>" + 
data[i].nis + "</td><td>" + data[i].date + 
"</td> <td>" + data[i].deskripsi + "</td>  
<td>" + data[i].point + "</td>  <td><a 
href='epelanggaran.html?id="+ data[i].id 
+"'><input type='image' 
src='images/icn_edit.png' title='Edit' 
value='edit'></a> - <a 



href='dpelanggaran.html?id="+ data[i].id 
+"' onClick='return 
confirmDelete()'><input name='submit' 
type='image' src='images/icn_trash.png' 
title='Trash' value='delete'></a></td> 
</tr>"; 
  }   
 ih += "</table>"; 
 document.getElementById("data").in
nerHTML = ih;    
     
      } 
                }); 
} 
 
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 
dibawah ini: 
 

 
 

Gambar 4. Halaman Pelanggaran Siswa 
 

V. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan diatas serta perancangan 
yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa: 

Melalui sistem informasi pelanggaran 
kedisiplinan siswa berbasis Android, pihak-pihak 
terkait yang ada di SMA Negeri 4 Batam dapat 
mengetahui informasi yang terjadi berdasarkan 
pelanggaran peraturan sekolah yang telah 
dilakukan oleh siswa. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang penulis bisa sampaikan dari 
penelitian ini, yaitu : 

a. Sistem ini dapat dikembangkan dengan 
menambahkan komentar untuk 
mendapatkan informasi dan cara 
komunikasi yang lebih cepat lewat 
mobile application. 

b. Sistem ini dapat dikembangkan dan 
dijalankan juga pada aplikasi smartphone 
berbasis IOS, Blackberry, dan lain 
sebagainya. 
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