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BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Sebelum masuk ke dalam tahapan implementasi sistem informasi 

administrasi akademik, sistem ini membutuhkan perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software) dengan kondisi tertentu sehingga sistem dapat berjalan 

dengan baik.  

 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Untuk dapat menjalankan sistem informasi administrasi akademik pada 

SMA Ta’miriyah dibutuhkan persyaratan minimal perangkat keras (hardware) 

bagi pengguna. Adapun spesifikasi dari perangkat keras tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Processor Intel(R) Core(TM) i3 CPU. 

2. RAM 2 GB DDR3 Memory. 

3. VGA on Board. 

4. Monitor Super VGA (1024 X 768). 

5. 320 GB HDD. 

6. Keyboard dan Mouse. 

7. CD-ROM Drive. 

8. Printer (optional). 
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4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak (software) minimal yang harus di-install untuk dapat 

menjalankan sistem ini. Dalam menerapkan aplikasi ini terdapat kebutuhan 

menggunakan beberapa perangkat lunak untuk client dan server, yaitu: 

1. Kebutuhan Perangkat Lunak Client: 

a. Sistem Operasi : Windows XP/7/8/10. 

b. Browser  : internet explorer, mozilla firefox, google chrome, 

     dan uc browser. 

2. Kebutuhan Perangkat Lunak Server: 

a. Web Server  : Apache web server (XAMPP). 

b. Scripting Language : PHP. 

c. DBMS   : MySQL. 

 

4.2 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah tahapan implementasi dari analisa dan desain 

sistem yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai 

penggunaan dari sistem informasi administrasi akademik yang dibuat. Penjelasan 

sistem informasi administrasi akademik yang dibuat meliputi tampilan aplikasi, 

cara penggunaan, fungsi kontrol dalam aplikasi.  

 

4.2.1 Tampilan Halaman Login dan Halaman Utama 

Halaman login merupakan halaman pertama yang muncul ketika sistem 

dijalankan. Pada tampilan terdapat dua textbox yaitu textbox username dan textbox 

password serta terdapat tombol Sign In. Halaman login ini digunakan oleh empat 
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pengguna yaitu tata usaha, bimbingan konseling, siswa/wali murid, dan guru. 

Tampilan halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Login 

 

Setelah tombol sign in diklik sistem akan memeriksa masukan textbox 

login kemudian mengarahkan ke halaman dashboard untuk pengguna tata usaha 

dan bimbingan konseling, dan mengarahkan ke halaman beranda untuk pengguna 

siswa/wali murid dan guru. Berikut tampilan halaman utama dashboard pengguna 

tata usaha dapat dilihat pada Gambar 4.2.  

 

Gambar 4.2 Tampilan Dashboard Tata Usaha  
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Pada Gambar 4.2 terdapat menu pengguna tata usaha pada sisi kiri dan 

tampilan bagian atas dashboard tata usaha terdapat berberapa informasi yaitu 

jumlah siswa, jumlah guru aktif mengajar, jumlah ruang kelas, dan jumlah mata 

pelajaran. Selain itu pada bagian bawah sebelah kiri dashboard tata usaha 

menampilkan informasi rekapitulasi absensi siswa per kelas per hari, sehingga 

dapat diketahui berapa jumlah siswa yang hadir, alpa, sakit dan ijin. Pada sisi 

kanan bawah dashboard tata usaha menampilkan grafik informasi jumlah 

kunjungan siswa/wali murid dan guru ke dalam sistem dalam tujuh hari terakhir. 

Sedangkan untuk tampilan halaman utama dashboard pengguna Bimbingan 

Konseling dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Dashboard Bimbingan Konseling 

 

Pada Gambar 4.3 terdapat menu pengguna bimbingan konseling pada sisi 

kiri dan pada bagian kanan menampilkan dashboard pengguna bimbingan 

konseling, terdapat berberapa informasi yang disajikan dalam dashboard yaitu 

jumlah siswa, jumlah guru aktif mengajar, jumlah ruang kelas, dan jumlah mata 
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pelajaran. Pada bagian bawah kiri dashboard menampilkan informasi rekapitulasi 

pelanggaran siswa per kelas per bulan dan dikelompokkan berdasarkan kategori 

pelanggaran, sehingga dapat diketahui kelas mana yang paling sering melakukan 

pelanggaran. Sedangkan pada bagian bawah kanan dashboard menampilkan grafik 

informasi pelanggaran siswa per bulan per kategori pelanggaran, sehingga dapat 

diketahui kategori mana yang paling sering dilanggar oleh siswa pada tujuh hari 

terakhir.  

Untuk pengguna siswa/wali murid setelah melakukan sign in terdapat 

menu pengguna siswa/wali murid pada sisi kiri dan pada halaman utama tampil 

beranda yang berisi profile siswa pada bagian atas dan menampilkan informasi 

rekap absensi per semester serta perolehan poin pelanggaran pada bagian bawah, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut. 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan Beranda Siswa/Wali Murid 

 

Sedangkan untuk pengguna guru setelah melakukan sign in terdapat 

menu pengguna guru pada sisi kiri dan pada tampilan halaman utama pengguna 

giri tidak jauh berbeda dari halaman utama pengguna siswa, pada halaman utama 
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pengguna guru terdapat beranda yang hanya berisi profile guru, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut. 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan Beranda Guru 

 

4.2.2 Tampilan Master Siswa 

Pada tampilan tambah data siswa terdapat masukan berupa foto siswa, 

textbox, combobox dan radiobutton. Untuk upload foto dapat klik tombol cari foto 

kemudian memilih foto yang hendak diupload dan klik tombol open, dapat dilihat 

pada Gambar 4.6.  

 

 

Gambar 4.6 Tampilan Upload Foto Siswa  
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Pada textbox no induk, password, nama siswa, alamat siswa, no telepon, 

nama wali murid, perkerjaan, dan password wali murid merupakan masukan dari 

pengguna tata usaha mengenai data siswa yang akan dientri ke sistem. Begitu juga 

pada combobox kelas berisi daftar kelas yang harus dilipih salah satu sesuai 

dengan keberadaan siswa yang dientri. Sedangkan pada radiobutton jenis kelamin 

berisi pilihan laki-laki atau perempuan yang harus dipilih salah satu. Untuk form 

input master siswa dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7 Tampilan Tambah Data Siswa 

  

Setelah tombol tambahkan diklik data siswa yang sudah dientri pada 

form tambah data siswa akan tersimpan dalam database dan ditampilkan dalam 

halaman data siswa. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data siswa, 

menambahkan data siswa, mengubah data siswa, melihat detil data siswa, serta 

menghapus data siswa.  Halaman data siswa juga dapat difilter berdasarkan kelas 

yang dipilih, dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Tampilan Halaman Data Siswa 

 

Untuk melihat detil data siswa yang dipilih klik simbol pencarian dalam kolom 

action maka akan tampil detil siswa yang dipilih lihat Gambar 4.9. Sedangkan 

apabila ingin mengubah data siswa dapat langsung klik tombol Edit Profile maka 

tampilan akan menuju ke halaman Edit Data Siswa lihat Gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan Detail Data Siswa 
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Gambar 4.10 Tampilan Ubah Data Siswa 

 

4.2.3 Tampilan Master Guru 

Pada tampilan tambah data guru terdapat masukan berupa foto guru, 

textbox, combobox dan radiobutton. Untuk upload foto dapat klik tombol cari foto 

kemudian memilih foto yang hendak diupload dan klik tombol open, dapat dilihat 

pada Gambar 4.11.  

 

 

Gambar 4.11 Tampilan Upload Foto Guru  
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Pada textbox nip, password, nama lengkap, no telepon, dan alamat 

merupakan masukan dari pengguna tata usaha mengenai data guru yang akan 

dientri ke sistem. Begitu juga pada combobox mata pelajaran berisi daftar mata 

pelajaran yang harus dilipih salah satu sesuai dengan mata pelajaran yang diajar 

oleh guru yang dientri. Sedangkan pada radiobutton jenis kelamin berisi pilihan 

laki-laki atau perempuan yang harus dipilih salah satu. Untuk form input master 

guru dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

 

 

Gambar 4.12 Tampilan Tambah Data Guru 

 

Setelah tombol tambahkan diklik data guru yang sudah dientri pada form 

tambah data guru akan tersimpan dalam database dan ditampilkan dalam halaman 

data guru. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data guru, menambahkan 

data guru, mengubah data guru, melihat detil data guru, serta menghapus data 

guru, dapat dilihat pada Gambar 4.13.  
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Gambar 4.13 Tampilan Halaman Data Guru 

 

Untuk melihat detil data guru yang dipilih klik simbol pencarian dalam kolom 

action maka akan tampil detil guru yang dipilih lihat Gambar 4.14. Sedangkan 

apabila ingin mengubah data guru dapat langsung klik tombol Edit Profile maka 

tampilan akan menuju ke halaman Edit Data guru lihat Gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan Detail Data Guru  
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Gambar 4.15 Tampilan Ubah Data Guru 

 

4.2.4 Tampilan Master Kelas 

Pada tampilan tambah data kelas terdapat dua textbox yaitu textbox kode 

kelas dan textbox nama kelas. Pada textbox kode kelas, kode dihasilkan secara 

otomatis dengan inisialisasi awal KL dan diikuti nomor identitas. Textbox ini 

bersifat readonly, sehingga tidak dapat diubah. Sedangkan pada textbox nama 

kelas pengguna tata usaha mengentrikan nama kelas yang akan ditambahkan. 

Tampilan tambah data kelas dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

 

Gambar 4.16 Tampilan Tambah Data Kelas  
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Setelah tombol tambahkan diklik data kelas yang sudah dientri pada form 

tambah data kelas akan tersimpan dalam database dan ditampilkan dalam 

halaman data kelas. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data kelas, 

menambahkan data kelas, mengubah data kelas, serta menghapus data kelas, dapat 

dilihat pada Gambar 4.17. 

 

 

Gambar 4.17 Tampilan Halaman Data Kelas 

 

Halaman data kelas menampilkan informasi mengenai kode kelas, nama kelas, 

serta jumlah siswa yang berada pada kelas tersebut. Selain itu pengguna tata usaha 

dapat melakukan hapus data kelas apabila tidak aktif maupun mengubah data 

kelas bila terjadi perubahan terhadap nama kelas dengan klik simbol edit dalam 

kolom action maka form edit data kelas akan tampil lihat Gambar 4.18. 
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Gambar 4.18 Tampilan Ubah Data Kelas 

 

4.2.5 Tampilan Master Mata Pelajaran 

Pada tampilan tambah data mata pelajaran terdapat dua textbox yaitu 

textbox kode mata pelajaran dan textbox nama mata pelajaran. Pada textbox kode 

mata pelajaran, kode dihasilkan secara otomatis dengan inisialisasi awal MP dan 

diikuti nomor identitas. Textbox ini bersifat readonly, sehingga tidak dapat 

diubah. Sedangkan pada textbox nama mata pelajaran pengguna tata usaha 

mengentrikan nama mata pelajaran yang akan ditambahkan. Tampilan tambah 

data mata pelajaran dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

 

 

Gambar 4.19 Tampilan Tambah Data Mata Pelajaran 

 

Setelah tombol tambahkan diklik data mata pelajaran yang sudah dientri 

pada form tambah data mata pelajaran akan tersimpan dalam database dan 
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ditampilkan dalam halaman data mata pelajaran. Halaman ini berfungsi untuk 

menampilkan data mata pelajaran, menambahkan data mata pelajaran, mengubah 

data mata pelajaran, serta menghapus data mata pelajaran, dapat dilihat pada 

Gambar 4.20. 

 

 

Gambar 4.20 Tampilan Halaman Data Mata Pelajaran 

 

Halaman data mata pelajaran menampilkan informasi mengenai kode mata 

pelajaran, serta nama mata pelajaran. Selain itu pengguna tata usaha dapat 

melakukan hapus data mata pelajaran apabila tidak aktif maupun mengubah data 

mata pelajaran bila terjadi perubahan terhadap nama mata pelajaran dengan klik 

simbol edit dalam kolom action maka form edit data mata pelajaran akan tampil 

lihat Gambar 4.21. 
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Gambar 4.21 Tampilan Ubah Data Mata Pelajaran 

 

4.2.6 Tampilan Master Jenis Pelanggaran 

Master jenis pelanggaran merupakan master yang menyimpan data jenis 

pelanggaran ke dalam sistem. Pada halaman tambah data jenis pelanggaran 

terdapat tiga textbox yaitu textbox kode jenis pelanggaran yang dihasilkan 

otomatis dengan inisialisasi JP diikuti nomor identitas, textbox nama pelanggaran 

yang dientri oleh pengguna bimbingan konseling dan textbox poin dengan batas 

entri angka antara satu sampai dengan seratus. Selain itu juga terdapat combobox 

kategori pelanggaran yang didapat dari database tabel kategori jenis pelanggaran. 

Tampilan tambah data jenis pelanggaran dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

 

 

Gambar 4.22 Tampilan Tambah Data Jenis Pelanggaran  
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Setelah tombol tambahkan diklik data jenis pelanggaran yang sudah 

dientri pada form tambah data jenis pelanggaran akan tersimpan dalam database 

dan ditampilkan dalam halaman data jenis pelanggaran. Halaman ini berfungsi 

untuk menampilkan data jenis pelanggaran, menambahkan data jenis pelanggaran, 

serta mengubah data jenis pelanggaran, serta menghapus data mata pelajaran, 

dapat dilihat pada Gambar 4.23 

 

 

Gambar 4.23 Tampilan Halaman Data Jenis Pelanggaran 

. 

Halaman data jenis pelanggaran menampilkan informasi mengenai kode jenis 

pelanggaran, nama jenis pelanggaran, serta poin dari jenis pelanggaran tersebut. 

Tampilan data jenis pelanggaran dapat difilter berdasarkan kategori jenis 
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pelanggaran yang dipilih. Selain itu pengguna bimbingan konseling dapat 

mengubah data jenis pelanggaran bila terjadi perubahan terhadap data jenis 

pelanggaran dengan klik simbol edit dalam kolom action maka form edit data 

jenis pelanggaran akan tampil lihat Gambar 4.24. 

 

 

Gambar 4.24 Tampilan Ubah Data Jenis Pelanggaran 

 

4.2.7 Tampilan Transaksi Kehadiran Siswa 

Halaman transaksi kehadiran merupakan halaman untuk proses transaksi 

kehadiran siswa ke dalam sistem oleh pengguna tata usaha. Pada halaman 

transaksi kehadiran terdapat combobox kelas yang berisi data kelas yang telah 

tersimpan pada master kelas. Selain itu terdapat combobox tanggal, bulan, dan 

tahun yang digunakan untuk mensetting tanggal kehadiran yang akan dientri. 

Secara default tanggal yang tampil merupakan tanggal yang sesuai dengan sistem. 

Pada bagian bawah terdapat tombol kirim yang berfungsi mengirim parameter 

entri kehadiran siswa yang telah dipilih, dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

 



110 
 

 
 

 

Gambar 4.25 Tampilan Parameter Entri Kehadiran Siswa 

 

Setelah tombol kirim diklik maka tampilan akan menuju ke halaman entri 

data presensi siswa sesuai dengan kelas dan tanggal yang dipilih sebelumnya pada 

halaman parameter entri kehadiran siswa. Pada halaman entri data presensi siswa 

pengguna tata usaha dapat entri kehadiran siswa per jam pelajaran dari jam 

pelajaran kesatu sampai jam pelajaran kedelapan. Ada berberapa pilihan 

keterangan kehadiran berupa radiobutton yaitu: (1) H, untuk hadir; (2) A, untuk 

alpa; (3) S, untuk sakit; (3) dan I, untuk ijin. Secara default keterangan kehadiran 

pada halaman entri data presensi siswa terpilih pada radiobutton H. Tampilan 

halaman entri data presensi siswa dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

 

 

Gambar 4.26 Tampilan Halaman Entri Data Presensi Siswa  



111 
 

 
 

Pada bagian bawah setelah tabel presensi siswa terdapat tombol simpan yang 

digunakan untuk menyimpan data kehadiran siswa yang telah dipilih pada 

halaman entri data presensi siswa. Selain itu pada bagian paling bawah terdapat 

keterangan absensi yang menjelaskan masing-masing arti dalam kolom 

keterangan pada tabel presensi siswa lihat Gambar 4.27. 

 

 

Gambar 4.27 Tampilan Keterangan dan Tombol Simpan Absensi Siswa 

 

Setelah tombol simpan ditekan data kehadiran siswa yang telah dipilih 

akan tersimpan dalam database dan keterangan kehadiran siswa berubah dengan 

tambahan tanda bintang sebelum keterangan kehadiran yang artinya bahwa pada 

kelas, tanggal, dan jam pelajaran tersebut kehadiran sudah tersimpan dapat dilihat 

pada Gambar 4.28. Selain itu pengguna tata usaha dapat langsung mengubah data 

kehadiran jika ada perubahan data dengan langsung mengganti keterangan 
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kehadiran pada kolom keterangan tabel presensi siswa. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 4.29. 

 

Gambar 4.28 Tampilan Data Presensi Siswa Tersimpan 

 

 

Gambar 4.29 Tampilan Ubah Data Presensi Siswa Tersimpan 

 

4.2.8 Tampilan Transaksi Penilaian Siswa 

Halaman transaksi penilaian merupakan halaman untuk proses transaksi 

penilaian siswa ke dalam sistem oleh pengguna tata usaha. Pada halaman transaksi 

penilaian terdapat combobox semester untuk menentukan penilaian yang akan 

dilakukan semester ganji atau semester genap, selain itu terdapat combobox kelas 

yang berisi data kelas yang telah tersimpan pada master kelas, dan terdapat 
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combobox mata pelajaran untuk mensetting penialan mata pelajaran yang akan 

dientri. Pada bagian bawah terdapat tombol kirim yang berfungsi mengirim 

parameter entri penilaian siswa yang telah dipilih, lihat pada Gambar 4.30. 

 

 

Gambar 4.30 Tampilan Parameter Entri Penilaian Siswa 

 

Setelah tombol kirim diklik maka tampilan menuju ke halaman entri data 

penilaian siswa sesuai dengan semester, kelas, dan mata pelajaran yang dipilih 

sebelumnya pada halaman parameter entri penilaian siswa. Pada bagian atas 

halaman entri penilaian siswa terdapat keterangan semester yang dipilih, nama 

mata pelajaran berserta guru pengasuh dari mata pelajaran yang dipilih, pada tabel 

penilaian siswa terdapat empat textbox untuk nilai tugas, ulangan harian, uts, serta 

uas yang dapat diisi oleh pengguna tata usaha sesuai dengan data penilaian siswa, 

angka yang diperbolehkan adalah range satu sampai dengan seratus. Selain itu 

pada textbox nilai akhir bersifat readonly, nilai siswa pada textbox nilai akhir akan 

muncul secara otomatis apabila nilai tugas, ulangan harian, uts, dan uas sudah 

terisi. Tampilan halaman entri penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.31. 
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Gambar 4.31 Tampilan Halaman Entri Data Penilaian Siswa 

 

Pada bagian bawah setelah tabel penialain siswa terdapat tombol simpan yang 

digunakan untuk menyimpan data penialain siswa yang telah dientri pada halaman 

entri data penilaian siswa lihat Gambar 4.32. 

 

 

Gambar 4.32 Tampilan Tombol Simpan Entri Penilaian Siswa  
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Setelah tombol simpan ditekan data penilaian siswa yang telah dipilih 

akan tersimpan dalam database. Selain itu pengguna tata usaha dapat langsung 

mengubah data penilaian jika ada perubahan data dengan langsung mengganti 

nilai pada kolom nilai siswa yang akan dirubah. Sebagai contoh nilai UTS dari 

Aditya dicoba ubah dari sebelumnya kemudian disimpan, lebih jelasnya lihat pada 

Gambar 4.33. 

 

 

Gambar 4.33 Tampilan Ubah Data Penilaian Siswa Tersimpan 

 

4.2.9 Tampilan Transaksi Pembayaran SPP 

Halaman transaksi pembayaran spp merupakan halaman untuk proses 

transaksi pembayaran spp siswa ke dalam sistem oleh pengguna tata usaha. Pada 

halaman transaksi pembayaran spp terdapat combobox kelas yang berisi data kelas 

yang telah tersimpan pada master kelas. Selain itu terdapat combobox bulan, dan 
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tahun yang digunakan untuk mensetting periode pembayaran spp yang akan 

dientri. Secara default periode yang tampil merupakan bulan dan tahun yang 

sesuai dengan sistem. Pada bagian bawah terdapat tombol kirim yang berfungsi 

mengirim parameter entri pembayaran spp siswa yang telah dipilih, lihat pada 

Gambar 4.34. 

 

 

Gambar 4.34 Tampilan Parameter Entri Pembayaran SPP Siswa 

 

Setelah tombol kirim diklik maka tampilan akan menuju ke halaman entri 

data pembayaran spp siswa sesuai dengan kelas dan bulan yang dipilih 

sebelumnya pada halaman parameter entri pembayaran spp siswa. Pada halaman 

entri data pembayaran spp siswa ada dua pilihan status pembayaran berupa 

radiobutton yaitu: (1) Lunas; dan (2) Belum Lunas. Secara default status 

pembayaran pada halaman entri data pembayaran spp siswa terpilih pada 

radiobutton belum lunas, ketika ada siswa yang membayarkan spp status 

pembayaran pada tabel pembayaran spp dipilih pada radiobutton lunas. Selain itu 

diatas tabel pembayaran spp juga disediakan textbox untuk mencari data siswa 

yang akan dibutuhkan. Tampilan halaman entri data pembayaran spp siswa dapat 

dilihat pada Gambar 4.25. 
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Gambar 4.35 Tampilan Halaman Entri Data Pembayaran SPP Siswa 

 

Pada bagian bawah setelah tabel presensi siswa terdapat tombol simpan yang 

digunakan untuk menyimpan data pembayaran spp siswa yang telah dipilih pada 

halaman entri data pembayaran spp siswa. Tampilan halaman entri data 

pembayaran tersimpan dapat dilihat pada Gambar 4.36. 

 

 

Gambar 4.36 Tampilan Keterangan dan Tombol Simpan Absensi Siswa   
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Setelah tombol simpan ditekan data pembayaran spp siswa yang telah 

dipilih akan tersimpan dalam database dan status pembayaran spp siswa berubah 

dengan tambahan tanda bintang sebelum status pembayaran spp yang artinya 

bahwa pada kelas, bulan, dan tahun tersebut pembayaran spp sudah tersimpan, 

data yang tersimpan tidak dapat diubah bersifat readonly. Selain itu pengguna tata 

usaha dapat langsung mengentri data pembayaran spp jika ada siswa yang 

membayarkan spp dengan langsung mengubah status pembayaran spp pada kolom 

status tabel pembayaran spp siswa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

4.37. 

 

 

Gambar 4.37 Tampilan Data Pembayaran SPP Siswa Tersimpan 

 

4.2.10 Tampilan Transaksi Pelanggaran Siswa 

Halaman transaksi pelanggaran merupakan halaman untuk proses 

transaksi pelanggaran siswa ke dalam sistem oleh pengguna bimbingan konseling. 

Pada halaman tambah data transaksi pelanggaran terdapat combobox kelas yang 
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berisi data kelas yang tersimpan pada master kelas. Saat combobox kelas telah 

dipilih, pada sebelah kanan terdapat combobox nama siswa yang berada pada 

kelas yang telah dipilih. Selain combobox kelas dan siswa, juga terdapat 

combobox tanggal, bulan, dan tahun yang digunakan untuk mensetting tanggal 

kejadian pelanggaran yang akan dientri. Secara default tanggal yang tampil 

merupakan tanggal yang sesuai dengan sistem. Selain itu terdapat combobox 

kategori pelanggaran yang berisi data kategori pelanggaran yang tersimpan pada 

database. Saat combobox kategori pelanggaran dipilih, pada sebelah kanan 

terdapat combobox jenis pelanggaran yang sesuai dengan kategori pelanggaran 

yang dipilih. Pada bagian bawah terdapat textarea keterangan untuk 

menambahkan keterangan pelanggaran yang dilakukan siswa. Tampilan halaman 

tambah data transaksi pelanggaran siswa dapat dilihat pada Gambar 4.38. 

 

 

Gambar 4.38 Tampilan Tambah Data Pelanggaran Siswa 
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Setelah tombol tambahkan diklik data pelanggaran siswa yang sudah 

dientri pada form tambah data pelanggaran siswa akan tersimpan dalam database 

dan ditampilkan dalam halaman pelanggaran siswa. Halaman ini berfungsi untuk 

menampilkan data pelanggaran siswa, menambahkan data pelanggaran siswa, 

serta mengubah keterangan pelanggaran siswa, lihat pada Gambar 4.39. 

 

 

Gambar 4.39 Tampilan Halaman Data Pelanggaran Siswa 

 

Halaman data pelanggaran siswa menampilkan informasi mengenai no induk dan 

nama siswa yang melakukan pelanggaran, serta tanggal pelanggaran, jenis 

pelanggaran, poin, dan keterangan dari pelanggaran yang dilakukan. Tampilan 

data pelanggaran siswa dapat difilter berdasarkan kelas yang dipilih. Selain itu 

pengguna bimbingan konseling dapat mengubah keterangan pelanggaran bila 

terjadi perubahan terhadap keterangan pelanggaran yang dilakukan siswa dengan 

klik simbol edit dalam kolom action maka form edit data jenis pelanggaran akan 

tampil lihat Gambar 4.40. 
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Gambar 4.40 Tampilan Ubah Data Pelanggaran Siswa 

 

4.2.11 Tampilan Informasi Kehadiran 

Tampilan halaman informasi kehadiran muncul setelah pengguna 

siswa/wali murid memilih menu informasi kehadiran pada menu siswa/wali murid 

yang tersedia di dalam sistem. Dalam halaman informasi kehadiran terdapat dua 

tab navigasi yang pertama tab bulan semester ganjil dan yang kedua tab bulan 

semester genap, tab ini berisi bulan yang digunakan untuk memilih bulan 

kehadiran yang akan ditampilkan. Secara default bulan kehadiran terpilih sesuai 

dengan bulan pada sistem. Selain itu pada halaman kehadiran siswa juga 

menampilkan tabel kalender yang berisi tahun, bulan, tanggal, dan jam pelajaran 

dari bulan kehadiran yang dipilih. Tampilan pilih bulan kehadiran dapat dilihat 

pada Gambar 4.41.    
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Gambar 4.41 Tampilan Pilih Bulan Kehadiran Siswa 

 

Halaman informasi kehadiran menampilkan kehadiran siswa setiap tanggal dan 

jam pelajaran pada bulan dan tahun yang dipilih. Selain itu ketika hari 

menunjukkan hari minggu maka tanggal yang bertepatan pada hari minggu 

ditandai dengan warna merah, lihat Gambar 4.42. 

 

 

Gambar 4.42 Tampilan Informasi Kehadiran Siswa  
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Pada bagian bawah halaman informasi kehadiran terdapat catatan keterangan 

kehadiran yang tertera pada tabel kalender kehadiran siswa, keterangan tersebut 

mendefinisikan masing-masing keterangan absensi mulai dari hadir, alpa, ijin, dan 

sakit. Selain itu header tabel kalender akan ikut turun kebawah ketika di scroll 

turun, dapat dilihat pada Gambar 4.43. 

 

 

Gambar 4.43 Tampilan Keterangan Informasi Kehadiran Siswa 

 

4.2.12 Tampilan Informasi Penilaian 

Tampilan halaman informasi penilaian muncul setelah pengguna 

siswa/wali murid memilih menu informasi penilaian pada menu siswa/wali murid 

yang tersedia di dalam sistem. Dalam halaman informasi penilaian terdapat dua 

tab navigasi yang pertama tab semester ganjil dan yang kedua tab semester genap, 

tab ini digunakan untuk memilih nilai semester mata pelajaran yang akan 

ditampilkan. Secara default semester penilaian terpilih sesuai dengan bulan tahun 
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ajaran yang berlangsung pada sistem. Selain itu halaman informasi penilaian 

terdapat tabel penilaian yang berisi kolom mata pelajaran dan nilai. Tampilan 

tabel penilaian mata pelajaran dapat dilihat pada Gambar 4.44. 

 

 

Gambar 4.44 Tampilan Halaman Penilaian Mata Pelajaran  

 

Untuk menampilkan nilai dari mata pelajaran yang akan dipilih pengguna 

siswa/wali murid dapat menekan tombol detail pada kolom nilai tabel penilaian. 

Setelah tombol detail ditekan akan muncul tabel detail nilai yang menampilkan 

nilai meliputi nilai tugas, nilai ulangan harian, nilai uts, nilai uas dan nilai akhir. 

Selain itu tabel detail nilai juga menampilkan nama semester dan mata pelajaran 

yang dipilih sebelumnya. Tampilan detail nilai mata pelajaran dapat dilihat pada 

Gambar 4.45 
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Gambar 4.45 Tampilan Detail Nilai Mata Pelajaran Semester Genap 

 

Selain itu pengguna siswa/wali murid juga dapat secara langsung melihat nilai 

pada mata pelajaran semester ganjil dengan memilih semester ganjil kemudian 

klik tombol detail dari mata pelajaran yang akan ditampilkan. Lihat Gambar 4.46. 

 

 

Gambar 4.46 Tampilan Detail Nilai Mata Pelajaran Semester Ganjil 
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Pada bagian bawah halaman informasi penilaian terdapat catatan petunjuk untuk 

menampilkan detail nilai mata pelajaran. Selain itu header tabel penilaian akan 

ikut turun kebawah ketika di scroll turun, dapat dilihat pada Gambar 4.47. 

 

 

Gambar 4.47 Tampilan Petunjuk Menampilkan Detail Nilai Mata Pelajaran 

 

4.2.13 Tampilan Informasi Keuangan 

Tampilan halaman informasi keuangan muncul setelah pengguna 

siswa/wali murid memilih menu informasi keuangan pada menu siswa/wali murid 

yang tersedia di dalam sistem. Dalam halaman informasi keuangan terdapat 

tampilan berupa kartu spp dalam tahun ajaran yang berlangsung, dimulai dari 

kartu spp bulan juli sampai dengan kartu spp bulan juni. Selain itu kartu spp juga 

menampilkan nominal uang spp, status pembayaran spp, dan tanggal pelunasan, 

apabila status belum lunas maka kartu spp akan berwarna merah diikuti simbol 

silang pada kalender, sedangkan apabila status pembayaran spp sudah lunas kartu 
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spp akan berwarna hijau diikuti simbol centang pada kalender. Tampilan kartu spp 

dapat dilihat pada Gambar 4.48. 

 

 

Gambar 4.48 Tampilan Kartu SPP Siswa 

 

4.2.14 Tampilan Informasi Pelanggaran 

Tampilan halaman informasi pelanggaran muncul setelah pengguna 

siswa/wali murid memilih menu informasi pelanggaran pada menu siswa/wali 

murid yang tersedia di dalam sistem. Dalam halaman informasi pelanggaran 

terdapat tabel pelanggaran yang berisi informasi pelanggaran yang dilakukan 

siswa meliputi nama pelanggaran, poin pelanggaran dan tanggal kejadian 

pelanggaran. Selain itu pada bagian bawah halaman informasi pelanggaran 

terdapat total keseluruhan perolehan poin dari pelanggaran yang dilakukan oleh 

siswa. 
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Gambar 4.49 Tampilan Informasi Pelanggaran Siswa 

 

4.2.15 Tampilan Laporan Nilai Siswa 

Tampilan halaman laporan nilai siswa muncul setelah pengguna guru 

memilih menu laporan nilai siswa pada menu guru yang tersedia di dalam sistem. 

Dalam halaman laporan nilai siswa terdapat textbox mata pelajaran yang secara 

otomatis terisi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru yang login, 

selain itu terdapat combobox semester untuk menentukan laporan nilai yang akan 

dilihat pada semester ganji atau semester genap, dan combobox kelas yang berisi 

data kelas yang telah tersimpan pada master kelas. Pada bagian bawah terdapat 

tombol kirim yang berfungsi mengirim parameter laporan nilai siswa yang telah 

dipilih, lihat pada Gambar 4.50. 
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Gambar 4.50 Tampilan Parameter Laporan Nilai Siswa 

 

Setelah tombol kirim diklik maka tampilan menuju ke halaman data 

penilaian siswa sesuai dengan semester, dan kelas yang dipilih sebelumnya pada 

halaman parameter laporan nilai siswa. Pada bagian atas halaman laporan nilai 

siswa terdapat keterangan semester yang dipilih, nama mata pelajaran berserta 

guru pengasuh, pada tabel laporan nilai siswa terdapat lima textbox untuk nilai 

tugas, ulangan harian, uts, uas, serta nilai akhir. Tampilan halaman laporan nilai 

siswa dapat dilihat pada Gambar 4.51. 

 

 

Gambar 4.51 Tampilan Halaman Laporan Nilai Siswa  
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Pada bagian bawah setelah tabel nilai siswa terdapat tombol unduh yang 

digunakan untuk mengunduh file excel data nilai siswa yang terdapat pada 

halaman laporan nilai siswa lihat Gambar 4.52. 

 

 

Gambar 4.52 Tampilan Tombol Unduh Laporan Nilai Siswa 

 

Setelah tombol unduh diklik data nilai yang terdapat pada tabel laporan 

nilai siswa akan otomatis terunduh, lihat pada Gambar 4.53. 

 

 

Gambar 4.53 Tampilan Unduhan File Excel Laporan Nilai Siswa 
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Setelah file excel berhasil terunduh, apabila file excel dibuka maka akan tampil 

laporan nilai siswa berbentuk excel sesuai dengan data laporan nilai yang dipilih 

sebelumnya dalam halaman laporan nilai siswa. Tampilan laporan nilai berbentuk 

file excel dapat dilihat pada Gambar 4.54. 

 

 

Gambar 4.54 Tampilan Laporan File Excel Nilai Siswa   
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4.3 Testing Sistem 

Setelah tahap implementasi, tahap selanjutnya adalah testing sistem. 

Testing sistem bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sistem berjalan sesuai 

prosedur atau tidak, serta memastikan sistem terhindar dari error yang terjadi. 

Proses pengujian menggunakan black box testing dimana sistem diuji dengan 

melakukan percobaan untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat menghasilkan 

output yang sesuai. 

 

4.3.1 Uji Coba Form  

Uji coba form ini berfokus pada pengujian sistem terhadap handling 

error pada setiap input pengguna. Sebuah mekanisme yang digunakan untuk uji 

coba form adalah test case, dimana menentukan sebuah sistem telah sukses atau 

gagal dalam testing atau uji coba. Adapun tabel test case fungsi-fungsi yang 

diujikan terhadap sistem adalah sebagai berikut: 

 

A. Uji Coba Halaman Login 

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Halaman Login 

Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

1. Deskripsi 

username 

dan 

password 

yang 

valid. 

Memasukkan 

data login 

siswa 

username = 

13048, 

password = 

siswa. 

(Gambar 4.55) 

Tampilan 

form login 

tertutup dan 

masuk ke 

tampilan 

halaman 

siswa. 

Pengguna dapat mengakses 

halaman utama siswa. 

(Gambar 4.56) 
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Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

2. Deskripsi 

username 

dan 

password 

yang tidak 

valid. 

Memasukkan 

data login 

salah 

username = 

4571, 

password = 

678456. 

Muncul 

pesan 

”Maaf, 

Anda Tidak 

Memiliki 

akses”. 

 

3. Deskripsi 

username 

dan 

password 

yang tidak 

valid. 

Data 

username dan 

password 

kosong. 

Muncul 

pesan 

“harap isi 

bidang ini”. 
 

 

 

Gambar 4.55 Uji Coba Form Login Memasukkan Username dan Password 

 

Langkah awal melakukan uji coba adalah dengan memasukkan username 

dan password kemudian menekan tombol sign in. Apabila pengguna telah 
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terdaftar maka akan menuju halaman utama pengguna sistem, lihat pada Gambar 

4.56, sedangkan apabila pengguna tidak terdaftar maka sistem menampilkan 

pesan pemberitahuan. 

 

Gambar 4.56 Uji Coba Form Login Berhasil 

 

B. Uji Coba Master Siswa 

Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Master Siswa 

Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

4. Simpan 

data 

Memasukkan 

data siswa 

sesuai dengan 

kolom yang 

telah 

disediakan. 

(Gambar 

4.57) 

Data baru 

tampil pada 

data table 

siswa. 

Sistem berhasil menyimpan 

data siswa dan ditampilkan 

pada data table siswa. 

(Gambar 4.58) 

5. 

 

Ubah data Mengubah 

data siswa 

pada kolom 

yang ingin 

diubah. 

Data 

berubah 

tampil pada 

data table 

siswa. 

Sistem berhasil melakukan 

ubah data siswa. 

6. Validasi 

masukkan 

huruf pada 

No Induk 

 

 

Memasukkan 

karakter 

selain angka.  

Kolom No 

Induk tidak 

bisa terisi. 
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Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

7. Validasi 

masukan 

angka 

pada 

Nama 

Siswa 

Memasukkan 

karakter 

selain huruf. 

Kolom 

Nama 

Siswa tidak 

bisa terisi.  

8. Validasi 

masukan 

huruf pada 

No Telpon 

Memasukkan 

karakter 

selain angka. 

Kolom No 

Telpon 

tidak bisa 

terisi. 
 

9. Validasi 

masukan 

angka 

pada 

Nama 

Wali 

Murid 

Memasukkan 

karakter 

selain huruf. 

Kolom 

Nama Wali 

Murid tidak 

bisa terisi. 
 

10. Validasi 

masukan 

angka 

pada 

Perkerjaan 

Wali 

Murid 

Memasukkan 

karakter 

selain huruf. 

Kolom 

Perkerjaan 

Wali Murid 

tidak bisa 

terisi.  

11. Validasi 

kolom 

belum 

terisi 

Kolom tidak 

terisi data. 

Muncul 

pesan 

“harap isi 

bidang ini”.  

 

 

Gambar 4.57 Uji Coba Form Tambah Data Siswa  
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Seluruh data siswa yang telah diinputkan pada Gambar 4.57 disimpan 

pada database dan ditampilkan oleh sistem pada proses tampil data table siswa. 

Gambar 4.58 adalah hasil uji coba sistem menampilkan data siswa. 

 

Gambar 4.58 Uji Coba Tampil Data Table Siswa 

 

C. Uji Coba Master Guru 

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Master Guru 

Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

12. Simpan 

data 

Memasukkan 

data guru 

sesuai dengan 

kolom yang 

telah 

disediakan. 

(Gambar 

4.59) 

 

Data baru 

tampil pada 

data table 

guru. 

Sistem berhasil menyimpan 

data guru dan ditampilkan 

pada data table guru. 

(Gambar 4.60) 

13. Ubah data Mengubah 

data guru 

pada kolom 

yang ingin 

diubah. 

Data 

berubah 

tampil pada 

data table 

guru. 

Sistem berhasil melakukan 

ubah data guru. 
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Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

14. Validasi 

masukkan 

huruf pada 

NIP 

Memasukkan 

karakter selain 

angka.  

Kolom NIP 

tidak bisa 

terisi.  

15. Validasi 

masukan 

angka 

pada 

Nama 

Lengkap 

Memasukkan 

karakter selain 

huruf. 

Kolom 

Nama 

Lengkap 

tidak bisa 

terisi. 
 

16. Validasi 

masukan 

huruf pada 

No Telpon 

Memasukkan 

karakter selain 

angka. 

Kolom No 

Telpon tidak 

bisa terisi.  

17. Validasi 

kolom 

belum 

terisi 

Kolom tidak 

terisi data. 

Muncul 

pesan “harap 

isi bidang 

ini”.  

 

 

Gambar 4.59 Uji Coba Form Tambah Data Guru 

 

Seluruh data guru yang telah diinputkan pada Gambar 4.59 disimpan 

pada database dan ditampilkan oleh sistem pada proses tampil data table guru. 

Gambar 4.60 adalah hasil uji coba sistem menampilkan data guru. 
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Gambar 4.60 Uji Coba Tampil Data Table Guru 

 

D. Uji Coba Master Kelas 

Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Master Kelas 

Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

18. Simpan 

data 

Memasukkan 

data kelas 

sesuai dengan 

kolom yang 

telah 

disediakan. 

(Gambar 4.61) 

Data baru 

tampil pada 

data table 

kelas. 

Sistem berhasil menyimpan 

data kelas dan ditampilkan 

pada data table kelas. 

(Gambar 4.62) 

19. Ubah 

data 

Mengubah 

data kelas 

pada kolom 

yang ingin 

diubah. 

Data berubah 

tampil pada 

data table 

kelas. 

Sistem berhasil melakukan 

ubah data kelas. 

20. Validasi 

huruf 

besar 

pada 

Nama 

Kelas 

Memasukkan 

karakter huruf 

kecil. 

 

Karakter 

menjadi 

huruf besar. 
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Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

21. Validasi 

kolom 

Nama 

Kelas 

belum 

terisi 

Kolom tidak 

terisi data. 

Muncul 

pesan “harap 

isi bidang 

ini”. 
 

 

 

Gambar 4.61 Uji Coba Form Tambah Data Kelas 

 

Data kelas yang telah diinputkan pada Gambar 4.61 disimpan pada 

database dan ditampilkan oleh sistem pada proses tampil data table kelas. 

Gambar 4.61 adalah hasil uji coba sistem menampilkan data kelas. 

 

 

Gambar 4.62 Uji Coba Tampil Data Table Kelas   
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E. Uji Coba Master Mata Pelajaran 

Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Master Mata Pelajaran 

Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

22. Simpan 

data 

Memasukkan 

data mata 

pelajaran 

sesuai dengan 

kolom yang 

telah 

disediakan. 

(Gambar 4.63) 

Data baru 

tampil pada 

data table 

mata 

pelajaran. 

Sistem berhasil menyimpan 

data kelas dan ditampilkan 

pada data table mata 

pelajaran. (Gambar 4.64) 

23. Ubah data Mengubah 

data mata 

pelajaran pada 

kolom yang 

ingin diubah. 

Data 

berubah 

tampil pada 

data table 

mata 

pelajaran. 

Sistem berhasil melakukan 

ubah data mata pelajaran. 

24. Validasi 

huruf 

besar 

pada 

Mata 

Pelajaran 

Memasukkan 

karakter huruf 

kecil. 

Karakter 

menjadi 

huruf besar. 

 

25. Validasi 

kolom 

Mata 

Pelajaran 

belum 

terisi 

Kolom tidak 

terisi data. 

Muncul 

pesan “harap 

isi bidang 

ini”. 
 

 

 

Gambar 4.63 Uji Coba Form Tambah Data Mata Pelajaran 
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Data mata pelajaran yang telah diinputkan pada Gambar 4.63 disimpan 

pada database dan ditampilkan oleh sistem pada proses tampil data table mata 

pelajaran. Gambar 4.64 adalah hasil uji coba sistem menampilkan data mata 

pelajaran. 

 

 

Gambar 4.64 Uji Coba Tampil Data Table Mata Pelajaran 

 

F. Uji Coba Master Jenis Pelanggaran 

Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Master Jenis Pelanggaran 

Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

26. Simpan 

data 

Memasukkan 

data jenis 

pelanggaran 

sesuai 

dengan 

kolom yang 

telah 

disediakan. 

(Gambar 

4.65)  

Data baru 

tampil pada 

data table 

jenis 

pelanggaran. 

Sistem berhasil menyimpan 

data jenis pelanggaran dan 

ditampilkan pada data table 

jenis pelanggaran. (Gambar 

4.66) 
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Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

27. Ubah data Mengubah 

data jenis 

pelanggaran 

pada kolom 

yang ingin 

diubah. 

 

Data 

berubah 

tampil pada 

data table 

jenis 

pelanggaran. 

Sistem berhasil melakukan 

ubah data jenis pelanggaran. 

28. Validasi 

masukan 

angka pada 

Nama 

Pelanggaran 

Memasukkan 

karakter 

selain huruf. 

Kolom 

Nama 

Pelanggaran 

tidak bisa 

terisi.  
29. Validasi 

masukan 

huruf pada 

Poin 

Memasukkan 

karakter 

selain angka. 

Kolom Poin 

tidak bisa 

terisi. 

 
30. Validasi 

jumlah poin 

pelanggaran 

dalam batas 

nilai 1-100 

Memasukkan 

nilai poin 

dibawah 1 

atau diatas 

100. 

Muncul 

pesan “nilai 

harus lebih 

besar 

daripada 

atau sama 

dengan 1”. 

 

31. Validasi 

kolom 

belum terisi 

Kolom tidak 

terisi data. 

Muncul 

pesan 

“harap isi 

bidang ini” 

atau “pilih 

item pada 

daftar”. 

 

 

 

Gambar 4.65 Uji Coba Form Tambah Data Mata Pelajaran  
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Seluruh data jenis pelanggaran yang telah diinputkan pada Gambar 4.65 

disimpan pada database dan ditampilkan oleh sistem pada proses tampil data 

table jenis pelanggaran. Gambar 4.66 adalah hasil uji coba sistem menampilkan 

data jenis pelanggaran. 

 

 

Gambar 4.66 Uji Coba Tampil Data Table Jenis Pelanggaran 

 

G. Uji Coba Kehadiran Siswa 

Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Transaksi Kehadiran 

Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

32. Simpan 

data 

Memasukkan 

data kehadiran 

sesuai jam 

pelajaran yang 

dipilih. 

(Gambar 4.67) 

Data 

tersimpan 

dan tampil 

pada data 

tabel 

kehadiran 

siswa. 

Sistem berhasil menyimpan 

data kehadiran dan 

ditampilkan dalam data 

table kehadiran dengan 

tanda bintang pada 

keterangan kehadiran. 

(Gambar 4.68) 

33. Ubah data Mengubah 

data kehadiran 

pada kolom 

Data berubah 

tampil pada 

data table 

Sistem berhasil melakukan 

ubah data keterangan 

kehadiran. 
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Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

keterangan 

yang ingin 

diubah. 

kehadiran 

siswa. 

34. Validasi 

pilih kelas 

belum 

terisi pada 

Kehadiran 

Siswa 

Data 

combobox 

daftar kelas 

belum dipilih. 

Muncul 

pesan “pilih 

item pada 

daftar”. 
 

 

 

Gambar 4.67 Uji Coba Entri Kehadiran Siswa 

 

Setelah data kehadiran yang telah diinputkan pada Gambar 4.67 berhasil 

tersimpan dalam database, keterangan kehadiran siswa dalam data tabel presensi 

siswa berubah dengan tambahan tanda bintang, dapat dilihat pada Gambar 4.68  

 

 

Gambar 4.68 Uji Coba Tampil Data Kehadiran Siswa  
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H. Uji Coba Penilaian Siswa 

Tabel 4.8 Hasil Uji Coba Transaksi Penilaian 

Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

35. Simpan 

data 

Memasukkan 

data penilaian 

sesuai 

semester, kelas, 

dan mata 

pelajaran yang 

dipilih.  

Data tersimpan 

dan tampil pada 

data table 

penilaian siswa. 

Sistem berhasil menyimpan 

data penilaian dan 

ditampilkan dalam data 

table penilaian. (Gambar 

4.69) 

36. Ubah data Mengubah data 

penilaian pada 

kolom nilai 

yang ingin 

diubah. 

Data berubah 

tampil pada 

data table 

penilaian siswa. 

Sistem berhasil melakukan 

ubah data penilaian. 

37. Validasi 

batas nilai 

0-100 

pada 

kolom 

penilaian 

Memasukkan 

nilai dibawah 0 

atau diatas 100. 

Nilai menjadi 0 

apabila 

masukan kurang 

dari 0 atau nilai 

menjadi 100 

apabila 

masukkan lebih 

dari 100. 

 

38. Validasi 

kolom 

belum 

terisi 

Data combobox 

daftar semester, 

kelas, dan mata 

pelajaran belum 

dipilih. 

Muncul pesan 

“pilih item pada 

daftar”. 

 

 

Setelah data penilaian yang telah diinputkan berhasil tersimpan dalam 

database. Data penilaian ditampilkan dalam tabel penilaian siswa Gambar 4.69 

adalah hasil uji coba sistem menampilkan data penilaian siswa tersimpan. 

 

 

Gambar 4.69 Uji Coba Tampil Data Penilaian Siswa  
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I. Uji Coba Pembayaran SPP 

Tabel 4.9 Hasil Uji Coba Transaksi Pembayaran SPP 

Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

39. Simpan data Memasukkan 

data 

pembayaran 

sesuai yang 

dipilih. 

(Gambar 

4.70) 

 

 

 

Data tersimpan 

dan tampil 

pada data table 

pembayaran 

spp siswa. 

Sistem berhasil menyimpan 

data pembayaran dan 

ditampilkan dalam data table 

pembayaran dengan tanda 

bintang pada status 

pembayaran lunas. (Gambar 

4.71) 

40. Ubah data Mengubah 

data 

pembayaran 

pada kolom 

keterangan 

yang ingin 

diubah. 

Data berubah 

tampil pada 

data table 

pembayaran 

spp siswa. 

Sistem berhasil melakukan 

ubah data pembayaran dari 

semula belum lunas menjadi 

lunas. 

 
 

41. Validasi 

pilih kelas 

belum terisi 

pada 

Pembayaran 

SPP Siswa 

Data 

combobox 

daftar kelas 

belum 

dipilih. 

Muncul pesan 

“pilih item 

pada daftar”. 

 

 

 

Gambar 4.70 Uji Coba Entri Pembayaran SPP Siswa 
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Setelah data pembayaran yang telah diinputkan pada Gambar 4.70 

berhasil tersimpan dalam database, status pembayaran spp berubah dengan 

tambahan tanda bintang. Gambar 4.71 adalah hasil uji coba sistem menampilkan 

data pembayaran spp tersimpan. 

 

 

Gambar 4.71 Uji Coba Tampil Data Pembayaran SPP Siswa 

 

J. Uji Coba Pelanggaran Siswa 

Tabel 4.10 Hasil Uji Coba Transaksi Pelanggaran 

Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

42. Simpan data Memasukkan 

data 

pelanggaran 

sesuai 

dengan 

kolom yang 

disediakan. 

(Gambar 

4.72) 

 

 

Data 

tersimpan 

dan tampil 

pada data 

table 

pelanggaran 

siswa. 

Sistem berhasil menyimpan 

data pelanggaran dan 

ditampilkan pada data table 

pelanggaran. (Gambar 4.73) 
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Test 

Case 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Hasil 

43. Ubah data Mengubah 

data 

pelanggaran 

pada kolom 

keterangan 

yang ingin 

diubah. 

Data 

berubah 

tampil pada 

data table 

pelanggaran 

siswa. 

Sistem berhasil melakukan 

ubah keterangan pelanggaran. 

44. Validasi pilih 

kelas belum 

terisi pada 

Pelanggaran 

Siswa 

Data 

Combobox 

daftar kelas 

belum 

dipilih. 

Muncul 

pesan “pilih 

item pada 

daftar”.  

45. Validasi pilih 

siswa belum 

terisi pada 

Pelanggaran 

Siswa 

Data 

combobox 

daftar siswa 

belum 

dipilih. 

Muncul 

pesan “pilih 

item pada 

daftar”.  

46. Validasi pilih 

kategori 

pelanggaran 

belum terisi 

pada 

Pelanggaran 

Siswa 

Data 

combobox 

daftar 

kategori 

pelanggaran 

belum 

dipilih. 

Muncul 

pesan “pilih 

item pada 

daftar”. 

 

47. Validasi pilih 

jenis 

pelanggaran 

belum terisi 

pada 

Pelanggaran 

Siswa 

Data 

combobox 

daftar jenis 

pelanggaran 

belum 

dipilih. 

Muncul 

pesan “pilih 

item pada 

daftar”. 

 

48. Validasi 

keterangan 

pelanggaran 

belum terisi 

pada 

Pelanggaran 

Siswa 

Textbox 

keterangan 

tidak terisi 

data. 

Muncul 

pesan 

“harap isi 

bidang ini”. 
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Gambar 4.72 Uji Coba Form Tambah Data Pelanggaran Siswa  

 

Seluruh data pelanggaran yang telah diinputkan pada Gambar 4.72 

disimpan pada database dan ditampilkan oleh sistem pada proses tampil data 

table pelanggaran. Gambar 4.73 adalah hasil uji coba sistem menampilkan data 

pelanggaran. 

 

 

Gambar 4.73 Uji Coba Tampil Data Table Pelanggaran Siswa 
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4.3.2 Uji Coba Kompatibilitas Tampilan Pengguna Siswa/Wali Murid  

Tahap uji coba kompatibilitas dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 

tampilan aplikasi pengguna siswa/wali murid dengan resolusi layar yang berbeda 

ukuran. Uji coba ini dilakukan dengan menjalankan aplikasi dengan software uc 

browser dengan mode responsive pada berberapa jenis resousi layar yang 

berbeda. 

 

Tabel 4.11 Hasil Uji Coba Kompabilitas Tampilan 

Halaman 

Resolusi 

320 x 480 375 x 627 600 x 1024 1280 x 800 1600 x 2560 

Login Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil 

Beranda Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil 

Edit Data 

Siswa 
Gagal Gagal Berhasil Berhasil Berhasil 

Informasi 

Kehadiran 
Gagal Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil 

Informasi 

Penilaian 
Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil 

Informasi 

Keuangan 
Gagal Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil 

Informasi 

Pelanggaran 
Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil 

Persentase 

Berhasil 57,2 % 85,8 % 100 % 100 % 100 % 

Gagal 42,9 % 14,3 % 0 % 0 % 0 % 

 

Hasil uji coba dari berbagai macam jenis resolusi terhadap tampilan 

halaman pengguna siswa/wali murid dapat dilihat pada Tabel 4.11 dari hasil 

pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa tampilan aplikasi web pengguna 
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siswa/wali murid dapat berjalan dengan baik dengan resolusi minimal 600 x 1024 

sampai dengan resolusi 1600 x 2560. Pada resolusi 320 x 480 dan 375 x 627 

terdapat kegagalan dalam tampilan edit data siswa, dapat dilihat pada Gambar 

4.74. 

 

 

Gambar 4.74 Kompabilitas Halaman Edit Data Siswa 

 

Sedangkan pada resolusi 320 x 480 terdapat kegagalan dalam tampilan 

jam pelajaran dalam halaman informasi kehadiran dan tampilan tanggal pelunasan 

pembayaran SPP pada infomasi keuangan, dapat dilihat pada Gambar 4.75. 

 

 

Gambar 4.75 Kompabilitas Halaman Informasi Kehadiran dan Keuangan  
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4.4 Evaluasi Sistem 

Berdasarkan hasil uji coba form dan uji coba kompabilitas tampilan 

pengguna yang dilakukan, rancang bangun sistem informasi administrasi pada 

SMA Ta’miriyah ini dapat menghasilkan informasi kehadiran, informasi 

penilaian, informasi keuangan, dan informasi pelanggaran yang dapat digunakan 

wali murid untuk memantau kegiatan putra-putrinya di sekolah. Selain itu, 

aplikasi juga menghasilkan laporan nilai berbentuk file excel yang dapat 

digunakan guru sebagai masukan ke dalam rapor online. Hasil testing aplikasi 

telah dipastikan dalam uji coba form pada sub bab 4.3.1, seluruh fungsi-fungsi 

pengguna dalam aplikasi telah terpenuhi dan dapat berjalan dengan baik. 

  


