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ABSTRAK 

 
Kuliah Ulang adalah kuliah untuk memperbaiki nilai atau mempertajam pengetahuan, 

dilaksanakan pada semester yang di tempuh saat itu, ganjil atau genap.Semester Antara adalah 
Semester untuk memperbaiki nilai untuk mempercepat kelulusan dan pelaksanaanya diantara semester 
ganjil dan genap. Tujuannya, untuk remediasi atau perbaikan nilai dan akselerasi atau mempercepat 
masa studi. Pada tahap ini tidak sedikit mahasiswa mengalami kesulitan dalam cara mendaftar untuk 

kuliah ulang dan semester antara. 
 Dalam penulisan ini membahas tentang bagaimana rancangan dan program Sistem Informasi 
Pendaftaran Kuliah Ulang pada Prodi Sistem Informasi Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan 
cara menghasilkan rancangan dan membuat program sistem informasi pendaftaran kuliah ulang pada 
Prodi Sistem Informasi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Model pengembangan perangkat lunak 
waterfall merupakan pengembangan suatu sistem yang diperlukan adanya suatu kebutuhannya, 
sehingga dengan mengikuti metode atau prosedur – prosedur yang diberikan. Metode penelitian dan 
pengembangan R&D ( Research and Development), yang disebut juga sebagai research-based 
development, merupakan metode penelitian yang mengembangkan produk baru dan menyempurnakan 
produk yang telah ada. 

Dengan adanya rancangan dan program Sistem Informasi Pendaftaran Kuliah Ulang pada 
Prodi Sistem Informasi Universitas Nusantara PGRI Kediri dapat menghasilkan rancangan program 
aplikasi sistem informasi pendaftaran kuliah ulang pada prodi sistem informasi Universitas Nusantara 
PGRI Kediri yang dapat meningkatkan kinerja dalam memanajemen pendaftaran kuliah ulang dan 
semester antara. 
 
 
KATA KUNCI  : Sistem Informasi, Pendaftaran, Kuliah Ulang, Semester Antara, waterfall. 
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan dunia pendidikan 

sekarang ini semakin pesat dan terus 

berkembang.Perkembangan tersebut tidak 

lepas dari perkembangan teknologi 

informasi yang perkembangannya semakin 

pesat.Banyak sekali media – media 

teknologi yang digunakan untuk dunia 

pendidikan.  

Kuliah Ulang dan Semester antara 

bertujuan untuk remediasi atau perbaikan 

nilai dan akselerasi atau mempercepat 

masa studi. Pada tahap ini tidak sedikit 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

cara mendaftar untuk kuliah ulang dan 

semester antara. Kurangnya informasi 

tentang prosedur pendaftaran kuliah ulang 

dan semester antara menjadi salah satu 

penyebab mahasiswa kesulitan dalam 

mendaftar serta proses pendaftaran yang 

memakan banyak waktu karena harus 

mengisi from pendaftaran dengan menulis 

mata kuliah kemudian mengumpulkan ke 

admin menjadi penyebab lain kesulitan  

mahasiswa untuk melaksanakan 

pendaftaran kuliah ulang dan semester 

antara.  

II. METODE 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode waterfall. Model waterfall 

dicetuskan pada tahun 1970 sebagai contoh 

metodologi pengembangan perangkat 

lunak yang tidak bekerja secara baik .  

Dalam pengembangan metode waterfall 

memiliki beberapa tahapan yang berurut 

yaitu : 

2.1 Analisis 

Pada tahap ini dilakukan kajiaan 

mengenai kebutuhan sistem dengan 

melakukan observai di unit usaha, 

Berdasarkan observasi tersebut ditentukan 

hal-hal yang dihal-hal yang berkaitan 

dengan ruang lingkup pekerjaan yang 

nantinya dibutuhkan untuk mengambil 

keputusan dalam pembuatan sistem ini. 

dari permasalahan sistem yang terdahulu 

maka diperlukan suatu sistem baru yang 

dikembangkan dengan Sistem Informasi 

Pendaftaran yang berupa Data Mahasiswa, 

Data Matkul, dan Data Dosen. Sehingga 

dapat memudahkan dalam pemrosesan data 

dan penelusuran setiap informasi yang 

dikerjakan oleh sistem dimana sistem yang 

akan diajukan berbasis Komputerisasi 

2.2 Desain 

Hasil dari proses mengidentifikasi 

permasalahan dengan melakukan 

wawancara, observasi dan pengumpulan 

data di Prodi Sistem Informasi, maka 

kemudian di lakukan proses analisa dan 

desain sistem yang berbasis DFD sehingga 

dapat di gambarkan hasilnya sebagai 

berikut: 
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1. Analisa Sistem yang Berjalan 

Sistem yang telah berjalan 

Mahasiswa melakukan pembayaran ke 

Bank terlebih dahulu. Kemudian 

mahasiswa melakukan proses validasi ke 

BAU, setelah menerima bukti validasi 

mahasiswa memberikan bukti validasi ke 

Admin prodi untuk memperoleh from 

pendaftaran untuk diisi mata kuliah yang 

akan diulang, apabila sudah di berikan ke 

admin untuk selanjutnya di konfirmasi 

untuk penjadwalan pelaksanaan kuliah 

ulang dan semester antara. 

  

 

  

 

 

 

Gambar 1 analisa sistem yang sedang berjalan  

2. Analisa Sistem Baru 

Sistem yang baru Mahasiswa 

melakukan registrasi akses login pada 

sistem. Setelah mendapat askes pada 

sistem pendaftaran kuliah ulang dan 

semester antara, mahasiswa dapat login 

untuk melihat informasi tentang kuliah 

ulang dan semester antara, mata kuliah 

yang diulang, kemudian pilih download 

untuk di prit out, Setelah itu mahasiswa 

memberikan berkas yang sudah si print out 

ke admin prodi. Admin menerima berkas 

mahasiswa kuliah ulang untuk di buatkan 

jadwal untuk melakukan kuliah ulang dan 

semester antara. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 analisa sistem baru  

 

3. Diagram Konteks 

Gambar dibawah ini merupakan diagram 

konteks dari sistem informasi Pendaftaran 

Kuliah Ulang dan Semester Antara yang di 

usulkan pada Prodi Sistem Informasi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri.  

 

 

 

Gambar 3 Diagram Konteks 

4. Class Diagram 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Class Diagram 
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Pada class diagram ini akan memberikan 

gambaran tentang sistem atau perangkat lunak 

dan relasi-relasi yang ada didalamnya. Dalam 

sistem ini terdapat lima tabel yaitu tabel 

daftar_ulang, tabel daftar_pendek, tabel 

mahasiswa, tabel dosen, dan tabel jadwal. 

Tabel diatas untuk menyimpan data-data yang 

akan digunakan untuk proses. Dimana data-

data tersebut dikelompokan dalam tabel-tabel 

yang sesuai dengan spesifikasi tertentu. 

Berikut ini daftar tabel-tabel yang digunakan 

dalam pembuatan program. 

Tabel 3.1 (tabel daftar_ulang dan 

daftar_pendek) 

No Nama Tipe  

( Panjang ) 

Keterang

an 

1. Id Int (11)  

2. Npm Int (16)  

3. Matkul Varchar (30)  

4. Sks Varchar ( 4 )  

5. Nilai dulu Varchar (2)  

6. Semester Varchar (2)  
 

Tabel 3.2 (tabel mahasiswa) 

No Nama Tipe  

( Panjang ) 

Keteran

gan 

1. Npm Int (16) PK 

2. nama_ma
hasiswa 

Varchar (30)  

3. Status 

akademik 

Varchar (10)  

4. Jenjang Varchar (2)  

5. Tahun Int (4)  

5. Semester Varchar (2)  

 

 

 

 

Tabel 3.3 (tabel jadwal) 

No Nama Tipe 
 ( Panjang ) 

Keterangan 

1. Id Int (11)  

2. Hari Varchar (7)  

3. Matkul Varchar 

(30) 

 

4. Jam Varchar (5)  

5. Dosen Varchar 
(30) 

 

6. Ruang Varchar (3)  
 

Tabel 3.4 (tabel dosen) 

No Nama Tipe 

 ( Panjang ) 

Keteranga

n 

1. id_dose
n 

int (10) Primary 
key 

2. nama_d

osen 

Varchar 

(30) 

 

3. Matkul Varchar 
(30) 

 

4. Telp Varchar 

(12) 

 

 

3. Coding 

Pada tahap ini, dilakukan proses 

coding atau pembuatan software. 

Pembuatan software dipecah menjadi 

beberapa modul yang nantinya akan 

digabungkan dalam tahap berikutnya. 

Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan 

untuk mengetahui apakah sudah memenuhi 

fungsi yang diinginkan atau belum. 

 

4. Testing 

Dalam tahap ini dilakukan 

Pengujian Software dalam penelitian ini 

menggunakan metode black box. Pengujian 

blackbox (blackbox testing) adalah salah 

satu metode pengujian perangkat lunak 
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yang berfokus pada sisi fungsionalitas, 

khususnya pada input dan output aplikasi 

(apakah sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan atau belum). 

 

III.  HASIL  

3.1 Tampilan Mahasiswa 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Tampilan Mahasiswa 

Halaman ini adalah halaman utama 

Website, dimana halaman ini akan muncul 

setelah mahasiswa berhasil memasukan 

alamat situs Website  yang digunakan 

halaman utama terdiri dari tujuh menu 

yaitu menu home, Data Dosen, Data 

Mahasiswa, Daftar Kuliah Ulang, dan 

Semester Antara, serta jadwal dan Log 

Out. Kemudian mahasiswa memilih menu 

daftar kuliah ulang atau semester antara 

dan mengisi form mata kuliah dan sks 

yang di ulang 

 

 

 

3.2 Form Pendaftaran Kuliah Ulang 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Tampilan Form Pendaftaran Kuliah 

Ulang  

Pada Gambar diatas merupakan form hasil 

pendaftaran kuliah ulang ataupun semester 

antara yang berisi matkul, sks, dan 

semester, kemudian akan di cetak untuk di 

berikan ke admin prodi sistem informasi 

untuk di buatkan jadwal 

3.3 Tampilan Jadwal Kuliah Ulang 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Tampilan Jadwal Kuliah Ulang 

Pada gambar diatas merupakan tampilan 

jadwal setelah mahasiswa melakukan 

pendaftaran di sistem informasi 

pendaftaran yang berisi hari, matkul, jam, 

dosen, dan ruang. 
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IV. PENUTUP 

Dari penelitian yang sudah dilakukan 

oleh peneliti maka dapat disimpulkan 

bahwa dengan penggunaan sistem yang 

masih manual maka kurang efisien dalam 

proses pendaftaran kuliah ulang dan 

semester antara pada prodi sistem 

informasi. Maka sebab itu dibuatlah suatu 

sistem yang dapat membantu proses 

pendaftaran yaitu Sistem Informasi Kuliah 

Ulang dan Semester Antara pada Prodi 

Sistem Informasi Universitas Nusantara 

PGRI Kediri yang diharapkan dapat 

membantu proses pendaftaran dengan 

cepat dan lebih efisien dalam segi waktu 

dan tenaga. Sehingga admin lebih mudah 

dalam memasukkan data mahasiswa kuliah 

ulang dan semester antara. pada sistem 

informasi pendaftaran ini  mahasiswa lebih 

mudah dalam melakukan pendaftaran 

kuliah ulang maupun semester antara.  

 Dalam keberhasilan implementasi 

sistem ini didukung dengan PHP untuk 

bahasa pemograman MySQL untuk 

database dengan  bantuan XAMPP sebagai 

server local yang memudahkan 

penggunaan sistem ini. Dan dalam 

pengujian menggunakan metode black box 

dengan hasil telah berjalan Fungsional 

mengeluarkan informasi sesuai diharapkan 

oleh pengguna. 

  

V.  DAFTAR PUSTAKA  

Jogiyanto, 2005. Pengertian Sistem 

Informasi. Andi:Yogyakarta. 

Hartono, Jogiyanto. 1999. Pengenalan 

Komputer. Andi:Yogyakarta. 

McLeod. 2004. Sistem Informasi 

Manajemen. PT. Indeks, Jakarta 

O’Brien,James A. 2005. Pengantar Sistem 

Informasi Akuntansi: Perspektif bisnis dan 

Manajerial, Terjemah. 12th edition. Jakarta: 

Salemba Empat.  

Roger,S,Pressman,Ph.D., 2012, Rekayasa 

Perangkat Lunak (Pendekatan, Praktisi) 

Edisi 7 : Buku 1”, Yogyakarta:Andi.  

Yakub. Pengantar Sistem Informasi, 

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. 

Wahyu, S., Wijaya, S., Mulyanto, A., & 

Mustakim, M. (2010). Sistem Informasi 

Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis 

Web Dan Wap. Jurnal Vi Sdm Teknologi 

Nuklir, (ISSN 1978-0176), 395–404.  

Nasruddin, M. O. H. “ Sistem Informasi 

Pendaftaran Wisuda Berbasis Website”, 

S.Kom., Program Studi Sistem Informasi, 

UNIKOM, Bandung, 2015. 

Srihandayani, A., Sinambella. 

“Perancangan Sistem Informasi Berbasis 

Web Departemen Matematika”., Program 

Studi Matematika, Universitas Sumatra 

Utara, Medan, 2009. 

Safitri, S. T., & Supriyadi, D. (2015). 

Rancang Bangun Sistem Informasi Praktek 

Kerja Lapangan Berbasis Web dengan 



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Dimas Wulan Agustiana | 14.1.03.03.0041 
FakultasTeknik – SistemInformasi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 8|| 

 
 

Metode Waterfall. Jurnal 

Informatika,Telekomunikasi Dan 

Elektronika, 7(1), 3–8.  

Cahya, P., & Gatta, Grace. (2014). 

Rancang Bangun Sistem Pendaftaran 

CPNS Besbasis Web Pada Komisi 

Yudisial. Jurnal Sistem Informasi 

Indonesia, (3), 190-195. 

 


