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Sesungguhnya code dan tag nasib anda telah disusun oleh Tuhan Yang Maha Esa, 

tidak ada yang dapat kamu lakukan kecuali mengikuti susunan code itu, maka 

berdoalah mudah-mudahan terstruktur menuju kesuksesan dunia dan akhirat. 
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Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Royal Kisaran, dibenarkan menyalin 

sebagian maupun seluruh naskah ini untuk tujuan pendidikan, bukan komersial. Naskah ini 

bisa anda download via http://phpbego.wordpress.com 
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Judul : Perancangan Sistem Raport Online SMA Negeri XYZ Menggunakan PHP dan 

Database MySQL 

Server : Apache 

Database : MySQL 

Software : Dreamweaver 8 

Dreaweaver CS3 

XAMPP 1.7.2 

 

 

A. STRUKTUR TABLE 

1. Siswa 

Nama table : siswa 

Nama Field Type Data Constaint Keterangan 

s_id int primary key auto_increment 

s_nis varchar(25) foreign 

key(nilai.n_nis) 

 

s_nama varchar(100)   

s_tmplahir varchar(100)   

s_tgllahir date   

s_alamat text   

s_kelas varchar(25)   

 

 

2. Guru 

Nama table : guru 

Nama Field Type Data Constaint Keterangan 

g_id int primary key auto_increment 

g_nip varchar(25)   

g_nama varchar(100)   

 

 

 

 

 



3. Mata Pelajaran 

Nama table : mp 

Nama Field Type Data Constaint Keterangan 

m_id int primary key auto_increment 

m_kode varchar(25) foreign 

key(nilai.n_mkode) 

 

m_nama varchar(100)   

m_jam int   

m_gid int   

 

4. Nilai 

Nama table : nilai 

Nama Field Type Data Constaint Keterangan 

n_id int primary key auto_increment 

n_nis varchar(25)   

n_mkode varchar(25)   

n_ulangan int   

n_uts int   

n_uas int   

 

Conceptual Data Model (CDM) yang dirancang menggunakan MySQL WorkBench. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. PERANCANGAN 

1. Buat file baru, beri nama index.php 

2. Desainlah Layout sederhana menggunakan Table. 

3. Masukkan kode yang telah diikutsertakan dibagian utama, tempat dimana file 

lain akan di tampilkan. 

4. Buat file baru main.php, buatlah semisal ucapan selamat Datang. 

5. Desainlah Pop-up Menu untuk lebih bagus. 

 

B.1 INPUT 

1. Buatlah input_siswa.php dan input_guru.php 

2. Selesaikan proses masing-masing. 

3. Buatlah input_mp.php dimana field m_gid merupakan ID dari table guru. 

a. Anda bisa menggunakan list/menu. 

b. Gunakan option dynamic dengan recordset masing-masing list/menu. 

c. Pastikan table guru pada database telah terisi untuk melihat daftar guru. 

4. Buatlah input_nilai.php 

a. n_nis merupakan NIS dari table siswa. 

b. n_mkode merupakan KODE dari Mata Pelajaran. 

c. Masing-masing bisa anda buat menggunakan list/menu. 

d. Gunakan option dynamic dengan recordset masing-masing list/menu. 

 

B.2 TAMPIL 

1. Buatlah tampil_siswa.php dan tampil_guru.php. 

2. Selesaikan proses masing-masing. 

3. Buatlah tampil_mp.php dimana field menjadi seperti table berikut. 

 

# Kode MP Nama MP Jumlah Jam Guru 

- - - - - 

 

 

 



4. Buatlah tampil_nilai.php dengan tampilan seperti pada tabel berikut. 

 

# NIS Nama MP Guru Ulangan UTS UAS 

- - - - - - - - 

 

5. Anda bisa menggunakan form pencarian atau list/menu untuk melihat nilai siswa. 

 

B.3 EDIT 

1. Buatlah file edit_siswa.php dan edit_guru.php 

2. Selesaikan proses masing-masing. 

3. Buatlah edit_mp.php dimana field m_gid merupakan ID dari table guru. 

a. Anda bisa menggunakan list/menu. 

b. Gunakan option dynamic dengan recordset masing-masing list/menu. 

c. Pastikan table guru pada database telah terisi untuk melihat daftar guru. 

4. Buatlah edit_nilai.php 

a. n_nis merupakan NIS dari table siswa 

b. n_mkode merupakan KODE dari Mata Pelajaran. 

c. Masing-masing bisa anda buat menggunakan list/menu. 

Gunakan option dynamic dengan recordset masing-masing list/menu. 


