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Abstract - PT. Database is a collection of data in the form of file or tables that are interconnected and
stored in storege media to facilitate the arrangement orgrouping of data according to purpose. The existing
SDN 13 Banyuasin information system uses a data base that is classified as conventional. The problem that
exists in this information system is the limited features for managingstudent grade reporting data. This
certainly makes it difficult to access data if youneed this data at any time. From the development of database
technology, the authors apply a non-relational database, namely Mongodb in order to make it easier to
access information on student grade reporting data at SDN 13 Banyuasin. The software development
method used is the SDLC waterfall model and the qualitative reseach. The results of this study have
produced an academic information system to manage student grade report data in SDN 13 BANYUASIN
III so that it makes it easier to manage student grade reporting data (Raport).

Keywords: Databases, No-Sql, Mongodb, SDLC, Information System.

Abstrak - Basis data merupakan kumpulan data dalam bentuk file atau table yang saling berhubungan dan
tersimpan dalam media penyimpanan untuk memudahkan dalam pengaturan atau pengelompokan data
sesuai tujuan. Sistem informasi SDN 13 Banyuasin yang sudah ada mengunakan basis data yang tergolong
konvensional. Permasalahan yang ada pada sistem informasi ini yaitu terbatasnya fiture untuk pengelolahan
data pelaporan nilai siswa hal ini tentu menyulitkan pengaksesan data jika membutuhkan data tersebut
sewaktu-waktu. Dari perkembangan teknologi basis data tersebut, penulis menerapakan basis data nonrelasional yaitu dengan mongodb agar mempermudah untuk mengakses informasidata pelaporan nilai siswa
yang ada di SDN 13 Banyuasin Dengan metode pengembangan sistem perangkat lunak yang digunakan
adalah model SDLC air terjun (waterfall) dan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini telah
dihasilkan sistem informasi akademik untuk mengelolah data laporan nilai siswa yang ada di SDN 13
BANYUASIN III sehingga mempermudah dalammengelolah data pelaporan nilai siswa (Raport).

Kata kunci: Database, No-Sql, Mongodb, SDLC, Sistem Informasi.

1.

Pendahuluan

Perkembangan internet dan komputasi awan (cloud computing) telah mendorong
ketersediaan database untuk dapat menyimpan dan memproses data besar secara efesien serta
menuntut kinerja tinggi saat membaca dan menulis. NoSQL adalah istilah umum yang merujuk
pada penyimpanan data yang tidak mengikuti aturan dari Relational Basis data. Teknologi NoSQL
pertama kali dikembangkan oleh Carlo Strozzi pada tahun 1998. Dan nama NoSQL mulai
terdengar kembali pada tahun 2009 oleh Erick Evans dikarenakan banyak bermunculan situs-situs
yang mengalami peningkatan jumlah pengakses data sehingga membebani server basis data [1].
NoSQL yang sedang populer adalah MongoDB [2]. MongoDB merupakan sebuah sistem
basis data yang berbasis dokumen (Document Oriented Database) dan termasuk sistem basis data
yang menganut paham NoSQL [3]. NoSQL singkatan dari Not Only SQL, artinya sebuah sistem
basis data tidak hanya harus menggunakan perintah SQL untuk melakukan proses manipulasi data
[4]. MongoDB tidak memiliki tabel, kolom, dan baris. Pada MongoDB yang ada hanyalah koleksi
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dan dokumen. Dokumen yang terdapat dalam MongoDB dapat memiliki atribut yang berbeda
dengan dokumen lain walaupun berada dalam satu koleksi. Hal ini tidak dapat dilakukan dalam
RDBMS, dimana sebuah baris dalam tabel tidak mungkin memiliki kolom yang berbeda dengan
baris yang lain jika berada dalam satu tabel, sehingga teknologi ini sangat menguntungkan bagi
pengguan (user) dalam mengelolah data secara efektif dan efisien.
SDN 13 Banyuasin III salah sekolah dasar negeri yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
yang cukup diminati di Propinsi Sumatera Selatan. Siswa yang masuk ke Sekolah Dasar Negeri
13 Banyuasin III ini semakin bertambah, untuk SDN 13 Banyuasin III juga di tuntut untuk
menyediakan fasilitas yang menunjang kebutuhan organisasi tata usaha dalam mengelola data
siswa kebutuhan teknologi komputer sangat di butuhkan dalam penyimpanan data untuk
menunjang kegiatan oprasional sehari-hari yang selalu berhubungan dengan keberadaan
dokumen-dokumen berupa data kesiswaan khususnya berupa data seperti data siswa, data
kepegawaian, data kurukulim siswa. Dengan bertumbuhnya dokumen tersebut sangat
menyulitkan dalam menggolongkan data-data tersebut. Terbatasnya prangkat penyimpanan maka
memungkin kan penempatan dokumen tersebut tersebar di berbagai tempat misalkan di laptop,
flasdisk, smartphone dan media penyimpanan lainnya. Hal ini tentu menyulitkan pengaksesan
data jika membutuhkan data tersebut sewaktu-waktu.
Salah satu varian teknologi yang sangat tepat digunakan dalam permasalahan di atas dengan
menerapkan sebuah sistem informasi management akademik berbasis web, sistem informasi
management akademik adalah segala macam hasil interaksi atara elemen-elemen di lingkungan
akademik untuk menghasilkan sebuah informasi yang kemudian dijadikan sebagai landasan
pengambilan sebuah keputusan, melakukan tindakan, baik oleh pelaku proses itu sendiri maupun
dari pihak luar sekolah. Implementasi sistem informasi manajemen Akademik SDN 13 Banyuasin
III yang diusul memiliki kelengkapan manajemen data seperti : manajemen pengelolaan
pendaftaran online, manajemen kelola data kesiswaan, data alumni dan sistem informasi ini
menyediakan layanan informal yang mana walimurit (orangtua) bisa memantau langsung hasil
akademik anaknya melalui sistem informasi.
Managemen data kesiswaan menerapkan tools penyimpanan data NoSQL berupa MongoDB
menggunakan konsep key-value, artinya setiap dokumen dalam MongoDB pasti memiliki key. Hal
ini berbeda dalam RDBMS yang bisa tidak menggunakan primary key ketika membuat sebuah
tabel. Sehingga walaupun kita membuat sebuah dokumen tanpa menggunakan primary key, tapi
secara otomatis MongoDB memberinya sebuah key. Penggunaan konsep key-value sangat
berperan penting, karena hal ini membuat MongoDB menjadi sistem basis data yang sangat cepat
jika dibandingkan dengan non key-value seperti RDBMS. MongoDB di pilih karena memiliki
banyak kelebihan dari segi kemudahan konvigurasi, kemudahan pengguna dan memiliki aplikasi
client auto sint untuk destop atau pun mobile.
2.

Tinjauan Pustaka

2.1 Database
Database juga didefinisikan sebagai suatu susunan/kumpulan data operasional yang lengkap
dari suatu organisasi/perusahaan yang diorganisir/ dikelola dan disimpan secara terintegrasi
dengan metode tertentu menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi
optimal yang diperlukan oleh pemakainya [5].
2.2 NoSQL
NoSQL diciptakan oleh Carlo Strozzi pada tahun 1998 dan mengacu pada database nonrelasional, pada tahun 2009 Eric Evans memperkenalkan kembali istilah NoSQL [6].
2.3 MongoDB
MongoDB merupakan sebuah sistem basis data yang berbasis dokumen (Document Oriented
Database) dan termasuk sistem basis data yang menganut paham NoSQL.
2.4 Sistem Informasi
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Sistem informasi adalah suatu sistem terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang
bermanfaat bagi penggunanya, atau sebuah sistem terintegrasi atau sistem manusia-mesin untuk
menyediakan informasi untuk mendukung operasi dan manajemen dalam suatu organisasi [7].
2.5 XAMPP
XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket
[8].
2.6 UML
Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan
untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membanngun perangkat lunak [9].
3.

Metodologi Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan beberapa cara yaitu: Metode
Observasi, Metode Wawancara, Metode Kuesioner dan Metode Studi Pustaka. Sedangkan metode
pengembangan sistem yang gunakan dalam penelitian ini adalah metode rekayasa peranti lunak
yang digunakan peneliti adalah metode waterfall. Model waterfall merupakan salah satu model
pengembangan perangkat lunak yang ada di dalam model SDLC (Sequencial Development
Life Cycle) yang memiliki 4 tahapan yaitu analisis, desain, pengodean, pengujian, dan
pemeliharaan [10].
4.

Hasil dan Pembahasan

4.1 Use Case Diagram dan Class Diagram
Diagram usecase digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem
informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fngusi-fungsi tersebut.”Diagram usecase
digunakan untuk memperihatkan hubungan antara aktor-aktor dengan usecase- usecase yang ada
pada website SDN 13 banyuasin. Berikut ini perancangan pemodelan usecase diagram
mengegunakan unified modeling language (UML) sebagai berikut :

Gambar 1. Usecase Diagram

Diagram Class sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem.
Menjelaskan kelompok objek-objek dengan property, perilaku operasi dari sistem yang akan
dibangun.
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Gambar 2. Class Diagram

4.2 Implementasi dan Pengujian Sistem
Implementasi sistem adalah suatu tahapan akhir dari pengembangan sistem informasi yang
berfungsi untuk menguji coba kelayakan suatu sistem informasi agar layak di oprasikan.
Sedangkan pengujian sistem adalah suatu bentuk proses uji coba tehadap sistem yang di uji coba
agar sistem tersebut beroprasi sesuai dengan tahapan proseder yang berlaku sehingga berjalan
dengan efektif danefesien. Berikut hasil pengujian sistem informasi SDN 13 Banyuasin III :
4.2.1 Tampilan Halaman Utama
Tampilan halaman utama merupakan halaman awal untuk website sistem akademik SDN
13 Banyuasin III memiliki beberapa fitur sebagai berikut :

Gambar 3. Tampilan Halaman Utama

4.2.2 Tampilan Halaman login
Halaman login yaitu halaman yang dapat di akses oleh siswa (wali murid), guru dan admin
yang telah diberi hak ases merupakan user name dan password sebagai berikut :
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Gambar 4. Tampilan Login

4.2.3 Tampilan Halaman Dashboard Admin
Halaman tampilan dashboard admin merupakan halaman utama setelah admin melakukan
login halaman dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 5. Tampilan Halaman Dasboard Admin

4.2.4 Tampilan Halaman Guru
Tampilan halaman guru adalah kumpulan dari data pribadi guru yang mengajar di SDN
13 Banyuasin III, berikut tampilan halaman guru :

Gambar 6. Tampilan Halaman Guru
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4.2.5 Tampilan Halaman Siswa
Tampilan halaman siswa adalah tempat dimana admin memasukan data siswa seperti kelas,
nissiswa, jenis kelamin, alamat dan nomor telepon dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 7. Tampilan Halaman Siswa

4.2.6 Tampilan Halaman Raport
Tampilan Halaman raport di sini guru bisa meliat hasil keseluruhan nilai murid yang diajar,
sebagai berikut untuk tampilannya :

Gambar 8. Tampilan Halaman Raport
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4.2.7 Tampilan Halaman Nilai (Raport)
Tampilan halaman nilai (raport) yaitu hasil akhir dari pembelajaran yang berbentuk nilai,
sebagai berikut untuk tampilannya :

Gambar 9. Tampilan Halaman Nilai

5.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di penelitian ini, yaitu penulis
menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1) Telah diterapkannya database non-relational pada sistem informasi akademik SDN 13
Banyuasin.
2) Sistem yang dihasilkan adalah sistem informasi pelaporan hasil nilai siswa pada SDN 13
Banyuasin dengan basis data NoSQL mengunakan MongoDB dan bahasa pemrograman PHP
sehingga mempermudah dalam mengelolah data pelaporan nilai siswa (Raport).
3) Untuk proses CRUD Monggodb lebih cepat dari pada dari pada MySQL.
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