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ABSTRAK 

 
Dalam pengelolaan data guru tetap (PNS) di kabupaten Tapin Dinas Pendidikan kesulitan karena 

banyaknya data guru yang ada, terlebih lagi untuk data berkala guru tersebut dimana data ini akan terus 

bertambah seiring dengan waktu, yang dimaksud data berkala meliputi riwayat karir guru tersebut, 

pangkat/golongan, gajih pokok, SK, dan lain-lain.   

Maka dari itu diperlukan aplikasi yang lebih efisien guna memudahkan guru dan pegawai Dinas 

Pendidikan Kabupaten Tapin dimana nantinya aplikasi ini dapat dikelola langsung oleh admin sekolah dan 

pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, dimana akan memudahkan dalam pengelolaan data berkala guru  

yang ada, selain pelaporan berkas berkala seperti permohonan kenaikan gajih berkala dan kenaikan pangkat/ 

golongan pada aplikasi ini juga nantinya akan menambahkan fitur pelaporan siap cetak meliputi data guru 

keseluruhan, pada satu sekolah maupun riwayat kerja guru. Sehingga memudahkan pihak Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tapin dalam memantau dan mengelola data guru di Kabupaten Tapin. 

 
Kata kunci : data berkala, guru, dinas pendidikan 

 

 

ABSTRACT 

 
In managing permanent teacher data (PNS) in Tapin district, the Education Office has difficulties due to 

the large amount of teacher data available, moreover for the teacher's regular data where this data will continue 

to increase over time, the definition of periodic data includes the career history of the teacher, rank / class, 

principal salary, SK, and others. 

Therefore a more efficient application is needed to make it easier for teachers and staff of the Tapin District 

Education Office where later this application can be managed directly by the school admin and the Tapin District 

Education Office, which will facilitate the regular management of existing teacher data, in addition to periodic 

file reporting requests for periodic salary increases and promotions in this application will also add print-ready 

reporting features including overall teacher data, at one school or the teacher's work history. Making it easier 

for the Tapin District Education Office to monitor and manage teacher data in Tapin District. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu faktor majunya suatu bangsa. Guru adalah profesi pendidik profesional 

yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru diharapkan 

mampu berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia kedepannya, untuk mewujudkan 

insan Indonesia yang bertakwa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Masa depan bangsa Indonesia 

sebagian besar ditentukan oleh guru karena mereka membentuk pondasi masyarakat Indonesia sejak dini melalui 

program pendidikan. Oleh sebab itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional 

menurut jabatan fungsional guru. 

Dalam pengelolaan data guru tetap (PNS) di kabupaten Tapin Dinas Pendidikan kesulitan karena 

banyaknya data guru yang ada, terlebih lagi untuk data berkala guru tersebut dimana data ini akan terus bertambah 

seiring dengan waktu, yang dimaksud data berkala meliputi riwayat karir guru tersebut, pangkat/golongan, gaji 

pokok, SK, dan lain-lain. 

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas maka Penelitian ini mengangkat judul “APLKASI 

PENGELOLAAN DATA BERKALA GURU PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN” 

 

METODE 

 Berikut adalah Teknik pengumpulan data dan tahapan pengembangan perangkat lunak yang disajikan 

dalam bentuk Waterfall Davelopment Model 

 
Gambar 1. 1 Waterfall Develpoment Model 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rancangan Model Sistem yang digunakan untuk membuat Aplikasi ini adalah Usecase dan Activity 

Diagram. 

 

Usecase 

 
Gambar 1.2 Usecase Diagram 

 



Dapat dilihat dari diagram Usecase diatas bahwa Admin bertugas sebagai admin yang mana 

mengelola master data seperti data sekolah, data guru, serta data berita. Sementara guru menginput data 

yang berhubungan dengan guru seperti data biodata diri, data kenaikan gaji berkala (KGB) serta data 

jenjang karir guru. Sedangkan Pengunjung/Guest hanya bisa melihat berita artikel.  
 

Activity Diagram 
1. Activity Diagram Login 

 

Gambar 1. 3. Activity Diagram Login 
 

2. Acitivity Diagram Tambah Data 

 
 

Gambar 1. 4. Activity Diagram Tambah Data 



3. Activity Diagram Tambah Cetak Data 

 

 
Gambar 1. 5. Activity Diagram Cetak Data 

Class Diagram 

 
Gambar 1. 6. Class Diagram 

  



 

Sequence Diagram 

1. Sequence Diagram Login 

 

Gambar 1. 7. Sequence Diagram Login 

 

2. Sequence Diagram Tambah Data 

 

 
Gambar 1. 8. Sequence Diagram Tambah Data 



3. Sequence Diagram Tambah Cetak Data 

4.  
Gambar 1. 9. Sequence Diagram Cetak Data Berita 

 

HASIL TAMPILAN APLIKASI 

Hasil Tampilan Aplikasi Masukan Sistem 

1. Halaman Utama 

 

Gambar 1. 10. Tampilan Halaman Utama 
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2. Tampilan Berita 

 

Gambar 1. 11. Tampilan Halaman Berita 

 
3. Tampilan Halaman Register 

 

Gambar 1. 12. Tampilan Halaman Register 
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4. Login 

 

Gambar 1. 13. Tampilan Login 
 

5. Halaman Dasboard Admin 

 

Gambar 1. 14. Tampilan halaman Dasboard Admin 
 

6. Tampilan Halaman Data Sekolah 

 

Gambar 1. 15. Tampilan Halaman Data Sekolah 

 
 



 

 

 

9 

7. Halaman Data Permohonan 

 

Gambar 1. 16. Tampilan Halaman Data Permohonan 

 

Hasil Tampilan Aplikasi Keluaran Sistem 

1. Laporan Data sekolah 

 

Gambar 1. 17. Tampilan Laporan Data Sekolah 
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2. Laporan Data Guru Keseluruhan 

 

Gambar 1. 18. Tampilan Laporan Data Guru Keseluruhan 
 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Aplikasi yang dibuat adalah Aplikasi untuk mengelola data guru berkala dan sekolah pada 

Pemerintahan Kabupaten tapin yaitu data SD dan SMP. 

2. Data berkala guru dapat diinput langsung oleh admin sekolah pada aplikasi sehingga memudahkan 

dalam proses pelaporan data berkala, admin dpat memverifikasi data berkala pada aplikasi dan 

mengirimkan hasil verifikasi  langsung pada aplikasi.  

3. Pada Aplikasi ini terdapat fitur Cetak Laporan Secara Otomatis seperti laporan guru dan laporan data 

berkala yang akan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin  dalam merekap data guru dan data berkala guru 

serta melakukan analisis data berkala dan data guru. 

4. Terdapat juga fitur untuk mengunggah berita atau informasi dan akan ditampilkan pada halaman depan, 

hal ini akan memudahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dalam menyampaikan informasi kepada 

publik. 

 

Saran 

Dalam pembuatan laporan maupun program ini masih banyak kekurangan, sehingga sangat 

diperlukan saran yang membangun dalam pengembangan aplikasi ini. Dari uraian kesimpulan yang telah 

dijelaskan sebelumnya maka diperlukannya pengembangan aplikasi ini, antara lain :  

1. Perlu ditambahkan fitur riwayat jabatan, golongan, dan mutase guru, sehingga mudah untuk admin 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dalam melakukan analisis jenjang karir seorang guru, hal ini  juga 

dapat menjadi pertimbangan saat melakukan mutase guru sesuai dengan kinerja guru tersebut. 

2. Menambahkan Fitur SKP online untuk evaluasi kinerja guru pada sekolah-sekolah di pemerintahan 

Kabupaten Balangan yang berdasarkan pada sasaran kinerja kepegawaian yang telah di input 

sebelumnya. 

3. Adanya fitur grafik untuk data data kepegawaian yang akan memudahkan dalam proses analisis data 

kinerja guru yang ada di Pemerintahan kabupaten Balangan. 

Demikian laporan Skripsi yang dibuat, semoga Laporan ini dapat berguna bagi semua pembaca. 

Khususnya bagi penulis tidak lupa menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan laporan dan skripsi  ini.  
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