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 BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Implementasi 

Pada tahap ini menjelaskan hasil dari analisis dan perancangan yang telah 

dibuat pada tahap sebelumnya. Sebelum melakukan implementasi, kebutuhan 

operasional harusa sudah terpenuhi, yaitu kebutuhan perangkat kunak dan 

kebutuhan perangkat keras yang sudah ditetapkan pada tahap sebelumnya. 

Sistem yang sudah dibangun dan diimplementasikan berdasarkan hak akses 

yang dimiliki stakeholder yang terlibat dalam Sistem Informasi Akademik. Hak 

akses yang dimiliki stakeholder berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap 

pengguna. Berikut akan menjelaskan form-form yang sudah diimplementasikan. 

4.1.1 Form Login 

Form login adalah halaman pertama kali sebelum user masuk kedalam 

sistem yang sudah dibuat. User harus memasukan id user dan password yang 

sudah terdaftar ke dalam sistem. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 

4.1. 
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Gambar 4.1 Form Login 

4.1.2 Form Halaman Utama 

Form halaman utama adalah halaman setelah user sukses melakukan 

login kedalam sistem. Halaman ini digunakan untuk user selain siswa. Untuk 

lebih jelas tampilan halaman utama bisa dilihat pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Form Login 

4.1.3 Form Master User 

Form master user adalah halaman untuk menyimpan data user kedalam 

database sistem. Halaman ini dapat menambah user baru yang ditampilkan pada 

gambar 4.3.  
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Gambar 4.3 Form Master User 

Untuk menambah user baru harus menekan tombol tambah user baru, 

setelah itu akan keluar modal untuk menambahkan user baru. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Modul Tambah User 

Selain dapat menambah user baru, halaman ini juga dapat merubah data 

user yang sudah ada yang dapat dilihat pada gambar 4.5. Dan yang terakhir 

halaman ini dapat menghapus data user yang sudah ada. 
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Gambar 4.5 Form Ubah User 

 

4.1.4 Form Master Hak Akses 

Form master hak akses  adalah halaman untuk menyimpan hak akses 

user. Halaman ini berfungsi untuk mengatur hak akses user yang masuk kedalam 

sistem. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Form Master Hak Akses 
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Untuk menambah hak akses baru harus menekan tombol tambah hak 

akses baru, setelah itu akan keluar modal untuk menambahkan hak akses baru. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Modul Tambah Hak Akses 

Selain dapat menambah hak akses baru, halaman ini juga dapat merubah 

data hak akses yang sudah ada yang dapat dilihat pada gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Form Ubah Hak Akses 

Ada juga fitur untuk mengelola hak akses setiap user kedalam sistem 

yang dapat dilihat pada gambar 4.9. Dan yang terakhir ada juga fitur untuk 

menghapus untuk menghapus hak akses user. 
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Gambar 4.9 Form Kelola Hak Akses 

 

 

4.1.5 Form Master Guru 

Form master guru adalah halaman untuk menyimpan data guru. Halaman 

ini digunakan untuk menyimpan data guru kedalam sistem. Untuk lebih jelasnya 

bisa dilihat pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Form Master Guru 
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Untuk menambah guru baru harus menekan tombol tambah guru baru, 

setelah itu akan keluar modal untuk guru baru. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat 

pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Modul Tambah Guru 

Selain dapat menambah guru baru, halaman ini juga dapat merubah data 

guru yang sudah ada yang dapat dilihat pada gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Form Ubah Guru 

Ada juga fitur untuk mengelola mata pelajaran yang diajar oleh guru. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.13 dan gambar 4.14 untuk modal 

tambah mata pelajaran. 

 

Gambar 4.13 Tambah Mata Pelajaran Pada Guru 
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Gambar 4.14 Tambah Mata Pelajaran Pada Guru 

4.1.6 Form Master Siswa 

Form master siswa adalah halaman untuk menyimpan data siswa. Untuk 

lebih jelas tampilan master user dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Form Master Siswa 

Untuk menambah siswa baru harus menekan tombol tambah siswa baru, 

setelah itu akan keluar modal untuk siswa baru. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat 

pada gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Modal Tambah Siswa 

Selain dapat menambah siswa baru, halaman ini juga dapat merubah data 

siswa yang sudah ada yang dapat dilihat pada gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 Form Ubah Siswa 

4.1.7 Form Master Kelas 

Form Master Kelas adalah halaman untuk menyimpan data kelas. 

Halaman ini dapat menambah kelas baru dan menghapus kelas. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.18. 
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Gambar 4.18 Form Master Siswa 

Untuk menambah kelas baru harus menekan tombol tambah kelas baru, 

setelah itu akan keluar modal untuk kelas baru. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat 

pada gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Modal Tambah Kelas 
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4.1.8 Form Master Jurusan 

Form master jurusan adalah untuk menyimpan data jurusan. Halaman ini 

juga dapat menhapus data jurusan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 

4.20. 

 

Gambar 4.20 Form Master Jurusan 

Untuk menambah jurusan baru harus menekan tombol tambah jurusan 

baru, setelah itu akan keluar modal untuk jurusan baru. Untuk lebih jelasnya bisa 

dilihat pada gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21 Modal Master Jurusan 
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Selain dapat menambah jurusan baru, halaman ini juga dapat merubah 

data jurusan yang sudah ada yang dapat dilihat pada gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22 Form Ubah Jurusan 

4.1.9 Form Master Mata Pelajaran 

Form master mata pelajaran adalah tampilan untuk menyimpan data mata 

pelajaran. Untuk lebih jelasnya mengenai tampilan master mata pelajaran dapat 

dilihat pada gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23 Form Master Mata Pelajaran 



112 

 

 

 

Untuk menambah mata pelajaran baru harus menekan tombol tambah 

mata pelajaran baru, setelah itu akan keluar modal untuk mata pelajaran baru. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24 Modal Tambah Mata Pelajaran 

Selain dapat menambah mata pelajaran baru, halaman ini juga dapat 

merubah data mata pelajaran yang sudah ada yang dapat dilihat pada gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25 Form Ubah Mata Pelajaran 
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4.1.10 Form Master Wali Kelas 

Form master wali kelas adalah halaman untuk menyimpan data wali 

kelas. Halaman ini berfungsi untuk menambah wali kelas disetiap kelas yang diisi 

oleh guru. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Form Master Wali Kelas 

Untuk menambah wali kelas baru harus menekan tombol tambah wali 

kelas baru, setelah itu akan keluar modal untuk wali kelas baru. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27 Modul Tambah Wali Kelas 
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Selain dapat menambah wali kelas baru, halaman ini juga dapat merubah 

data wali kelas yang sudah ada yang dapat dilihat pada gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Form Ubah Wali Kelas 

4.1.11 Form Master Tahun Ajaran 

Form master tahun ajaran adalah tampilan untuk menyimpan data tahun 

ajaran sekolah. Untuk lebih jelas tampilan master tahun ajaran, dapat dilihat pada 

gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Form Master Tahun Ajaran 
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Untuk menambah tahun ajaran baru harus menekan tombol tambah tahun 

ajaran baru, setelah itu akan keluar modal untuk tahun ajaran baru. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30 Modal Tahun Ajaran 

Selain dapat menambah tahun ajaran baru, halaman ini juga dapat 

merubah data tahun ajaran yang sudah ada yang dapat dilihat pada gambar 4.31. 

 

Gambar 4.31 Form Ubah Tahun Ajaran 

4.1.12 Form Jadwal Pelajaran 

Form jadwal pelajaran adalah tampilan untuk menyimpan data jadwal 

mata pelajaran yang sudah dibuat oleh sekolah. Halaman ini memasukan data 
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jadwal mata pelajaran sesuai kelas yang ada. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat 

pada gambar 4.32. 

 

Gambar 4.32 Form Jadwal Pelajaran 

4.1.13 Form Tambah Presensi 

Form tambah presensi adalah halaman untuk menyimpan data presensi 

siswa. Guru yang sudah masuk kedalam sistem mencatat presensi sesuai kelas dan 

mata pelajaran. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.33. 

 

Gambar 4.33 Form Tambah Presensi 
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4.1.14 Form Ubah Presensi 

Form ubah presensi adalah halaman untuk mengubah data presensi siswa 

jika data presensi sudah ada. User terlebih dahulu memilih nama guru yang 

mengajar sesuai mata pelajaran, lalu menekan tombol cari. Setelah itu, sistem 

akan menampilkan kelas yang ada sesuai bidang mata pelajaran guru yang telah 

dipilih. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.34. 

 

Gambar 4.34 Form Ubah Presensi 

Setelah memilih kelas di proses sebelumnya, user memasukan periode 

tanggal yang akan diubah data presensinya jika ada data presensi sebelumnya. 

Setelah mengisi periode tanggal, user menekan tombol cari untuk menampilkan 

data siswa yang akan dipresensi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 

4.35. Form ini juga dapat menyimpan data presensi jika didalam database sistem 

belum ada data presensi sebelumnya. 
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Gambar 4.35  Form Mencatat Presensi Dalam Form Ubah Presensi 

4.1.15 Form Tambah Nilai 

Form tambah nilai adalah halaman untuk menyimpan data nilai setiap 

siswa. Halaman ini menyimpan data nilai siswa setiap mata pelajaran yang ada di 

sekolah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.36. 

 

Gambar 4.36 Form Tambah Nilai 

Setelah memilih siswa yang akan dimasukan data nilai, halaman 

selanjutnya adalah halaman untuk memasukkan data nilai. Untuk lebih jelasnya 

bisa dilihat pada gambar 4.37. 
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Gambar 4.37 Form Tambah Nilai Siswa 

4.1.16 Form Jenis Pembayaran 

Form jenis pembayaran adalah halaman untuk menyimpan data jenis 

pembayaran keuangan sekolah. Jenis pembayaran sekolah akan dicatat didalam 

halaman ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38  Form Jenis Pembayaran 

Untuk menambah jenis pembayaran baru harus menekan tombol tambah 

jenis pembayaran baru, setelah itu akan keluar modal untuk jenis pembayaran 

baru. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.39. 
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Gambar 4.39 Modal Tambah Jenis Pembayaran 

4.1.17 Form Kelola Pembayaran 

Form kelola pembayaran adalah halaman untuk mengelola jenis 

pembayaran sekolah yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Form ini 

mengelola pembayaran sekolah berdasarkan tahun ajaran sekolah yang ditentukan 

pihak sekolah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.40. 

 

Gambar 4.40 Form Kelola Pembayaran Sekolah 

Untuk menambah jenis pembayaran sebagai pembayaran sekolah baru 

harus menekan tombol tambah jenis kelola pembayaran, setelah itu akan keluar 
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modal untuk tambah jenis pembayaran. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

gambar 4.41. 

 

Gambar 4.41 Modal Tambah Pengelolaan Jenis Pembayaran 

4.1.18 Form Pembayaran SPP 

Form pembayaran SPP adalah halaman untuk menyimpan proses 

transaksi pembayaran SPP. Form ini menyimpan data transaksi SPP siswa yang 

sudah dilakukan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.42. 

 

Gambar 4.42 Form Pembayaran SPP 
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Setelah memilih siswa yang akan melakukan proses transaksi 

pembayaran SPP, user memilih tunggakan bulan pembayaran SPP yang akan 

dibayar dengan menekan tombol bayar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

gambar 4.43. 

 

Gambar 4.43 Form Transaksi SPP 

Ada juga form detail transaksi pembayaran SPP untuk mencetak bukti 

pembayaran SPP yang sudah dilakukan dengan menekan tombol print. Untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.44. 
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Gambar 4.44 Form Detail Transaksi SPP 

4.1.19 Form Pembayaran Lain 

Form pembayaran lain sekolah adalah halaman untuk menyimpan data 

transaksi pembayaran sekolah selain SPP. Data transaksi pembayaran sekolah 

dicatat didalam halaman ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.45. 

 

Gambar 4.45 Form Pembayaran Lain Sekolah 

Setelah memilih siswa yang akan melakukan transaksi pembayaran 

sekolah, user memilih jenis tunggakan pembayaran siswa. User yang sudah 

memilih jenis pembayaran, akan disimpan kedalam keranjang pembayaran. Dan 
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data transaksi pembayaran sekolah akan disimpan kedalam database sistem. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.46. 

 

Gambar 4.46 Form Transaksi Pembayaran Sekolah 

Ada juga form detail transaksi pembayaran sekolah untuk mencetak bukti 

pembayaran sekolah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.47. 

 

Gambar 4.47 Form Detail Transaksi Pembayaran Sekolah 

4.1.20 Form Ubah Kelas 

Form ubah kelas adalah halaman untuk kenaikan kelas siswa. Halaman 

ini berfungsi untuk merubah data siswa yang akan naik kelas dengan merubah 

tahun ajaran baru. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.48. 
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Gambar 4.48 Form Ubah Kelas 

4.1.21 Form Dashboard Siswa 

Form dashboard siswa adalah halaman utama untuk user siswa. Halaman 

ini menampilkan informasi untuk siswa saat login kedalam sistem jika user login 

dengan benar saat di halaman login. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 

4.49. 

 

Gambar 4.49 Form Dashboard Siswa 
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4.1.22 Form Presensi Siswa 

Form presensi siswa adalah halaman untuk menampilkan informasi 

presensi setiap masing-masing siswa. Halaman ini menampilkan setiap data 

presensi berdasarkan mata pelajaran yang ada di sekolah. Untuk lebih jelasnya 

bisa dilihat pada gambar 4.50. 

 

Gambar 4.50 Form Presensi Siswa 

4.1.23 Form Penilaian Siswa 

Form penilaian siswa adalah halaman untuk menampilkan informasi nilai 

setiap masing-masing siswa. Halaman ini menampilkan data nilai siswa 

berdasarkan mata pelajaran yang ada di sekolah. untuk lebih jelasnya bisa dilihat 

pada gambar 4.51. 
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Gambar 4.51 Form Penilaian Siswa 

4.1.24 Form Pembayaran SPP Siswa 

Form pembayaran SPP siswa adalah halaman untuk menampilkan 

informasi transaksi SPP siswa yang sudah dibayar atau belum dibayar. Siswa 

dapat melihat data SPP yang sudah dibayar dengan tanggal transaksi yang sudah 

terjadi saat pembayaran SPP. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.52. 

 

Gambar 4.52 Form Data Pembayaran SPP Siswa 
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4.1.25 Form Pembayaran Lain Siswa 

Form pembayaran lain siswa adalah halaman untuk menampilkan informasi 

keuangan sekolah siswa. Siswa dapat melihat tunggakan keuangan sekolah yang 

belum dibayar dan transaksi pembayaran keuangan sekolah yang sudah dibayar. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.53. 

 

Gambar 4.53 Form Data Pembayaran Lain Siswa 

4.1.26 Form Jadwal Mata Pelajaran Siswa 

Form jadwal mata pelaharan siswa adalah halaman untuk menampilkan 

informasi jadwal mata pelajaran siswa. Siswa dapat melihat jadwal mata pelajaran 

beserta nama guru yang mengajar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 

4.54. 
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Gambar 4.54 Jadwal Mata Pelajaran Siswa 

4.1.27 Laporan Presensi 

Laporan presensi adalah laporan yang menampilkan data presensi semua 

siswa di sekolah. Laporan ini berdasarkan presensi disetiap mata pelajaran yang 

ada di sekolah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.55. 

 

Gambar 4.55 Laporan Presensi 
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4.1.28 Laporan Nilai 

Laporan nilai adalah laporan yang menampilkan data nilai semua siswa 

di sekolah. laporan ini berdasarkan nilai disetiap mata pelajaran yang ada di 

sekolah. untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.56 

 

Gambar 4.56 Laporan Penilaian 

4.1.29 Laporan Transaksi SPP 

Laporan transaksi SPP adalah laporan yang menampilkan data transaksi 

pembayaran SPP siswa. Laporan ini menampilkan data transaksi SPP berdasarkan 

periode yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Untuk lebih jelasnya bisa 

dilihat pada gambar 4.57. 

 

Gambar 4.57 Laporan Transaksi SPP 
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4.1.30 Laporan Transaksi Pembayaran Lain 

 Laporan transaksi pembayaran lain adalah laporan yang menampilkan 

data transaksi pembayaran keuangan sekolah selain SPP. Laporan ini 

menampilkan data transaksi keuangan sekolah berdasarkan periode yang sudah 

ditentukan oleh pihak sekolah. untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.58. 

 

Gambar 4.58 Laporan Transaksi Pembayaran Sekolah 

4.1.31 Laporan Tunggakan SPP 

Laporan tunggakan SPP adalah laporan yang menampilkan tunggakan 

SPP siswa yang belum membayar. Laporan ini menampilkan tunggakan SPP 

berdasarkan periode yang nantinya akan diketahui siswa yang belum membayar 

SPP pada periode tertentu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.59. 
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Gambar 4.59 Laporan Tunggakan SPP 

4.1.32 Laporan Tunggakan Pembayaran Keuangan Sekolah 

 Laporan tunggakan pembayaran keuangan sekolah adalah laporan yang 

menampilkan tunggakan keuangan siswa yang belum membayar. Laporan ini 

menampilkan data tunggakan keuangan sekolah untuk memberikan informasi 

kepada siswa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.60. 

 

Gambar 4.60 Laporan Tunggakan Pembayaran Sekolah 

4.1.33 Nota Pembayaran SPP 

Nota pembayaran SPP adalah bukti pembayaran siswa yang sudah 

melakukan pembayaan SPP. Siswa menerima nota pembayaran SPP diberikan 

oleh bagian yang bertugas saat siswa selesai melakukan pembayaran SPP. Untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.61. 
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Gambar 4.61 Nota Pembayaran SPP 

4.1.34 Nota Pembayaran Keuangan Sekolah 

 Nota pembayaran keuangan sekolah adalah bukti pembayaran siswa yang 

sudah melakukan pembayaran keuangan sekolah kecuali SPP. Siswa akan 

menerima nota pembayaran keuangan sekolah ketika selesai melakukan proses 

pembayaran sebagai bukti telah membayar tunggakan keuangan sekolah. Untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.62. 

 

Gambar 4.62 Nota Pembayaran Keuangan Sekolah 
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4.2 Hasil Uji Coba 

Setelah melakukan implementasi dilakukan tahap hasil uji coba berdasarkan 

rancangan uji coba sistem yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Adapun 

hasil uji coba sistem yang akan dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini. 

4.2.1 Hasil Uji Coba Fungsional 

A. Desain Uji Coba Fitur Login 

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Case Fitur Login 

Test 

Cas

e ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

F-1 Menguji 

autentikasi 

pengguna yang 

valid dan hak 

akses yang 

sesuai (Hak 

akses : Admin) 

Menampilkan 

halaman 

utama dan 

menampilkan 

menu sitem  

dengan hak 

akses admin 
 

 

Kesimpulan : Diterima 

F-2 Menguji 

autentikasi 

pengguna yang 

valid dan hak 

akses yang 

sesuai (Hak 

akses : guru) 

Menampilkan 

halaman 

utama dan 

menampilkan 

menu sistem 

dengan hak 

akses guru  
 

Kesimpulan : Diterima 

F-3 Menguji 

autentikasi 

pengguna yang 

tidak valid 

Menampilkan 

alert “User 

yang 

Diinputkan 

Tidak 

Tersedia” 

 

 
 

Kesimpulan : Diterima 
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Test 

Cas

e ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

F-4 Menguji Error 

Handling fitur 

login dengan 

menggunakan 

data kosong 

Menampilkan 

alert “Harap 

Isi Bidang 

Ini” 

 
Kesimpulan : Diterima 

 

B. Desain Uji Coba Fitur Presensi Siswa 

Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Fitur Presensi Siswa 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

F-5 Menguji 

memasukan 

data presensi 

dengan data 

valid 

Menampilkan 

alert “Data 

berhasil 

disimpan” 

 
 

Kesimpulan : Diterima 

 

C. Desain Uji Coba Fitur Nilai Siswa 

Tabel 4.3 Desain Hasil Coba Fitur Nilai Siswa 

Test 

Cas

e ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

F-6 Menguji 

memasuka

n data nilai 

dengan 

data valid 

Menampilkan 

alert “Data 

berhasil 

disimpan” 

 

 

Kesimpulan : Diterima 
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D. Desain Uji Coba Fitur Transaksi Keuangan Siswa 

Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Fitur Transaksi Keuangan Siswa 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

F-7 Menguji 

memasukan 

data 

transaksi 

dengan data 

valid 

(Transaksi 

SPP dan 

transaksi 

pembayaran 

lain) 

Menampilkan 

alert “Data 

berhasil 

disimpan” 

 

 
Kesimpulan : Diterima 

F-8 Menguri 

Error 

Handling 

tanpa 

memasukan 

data 

transaksi 

Menampilkan 

alert “Data 

gagal 

disimpan” 

 
Kesimpulan : Diterima 

 

E. Desain Uji Coba Fitur Laporan Akhir Presensi 

Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Fitur Membuat Laporan Akhir Presensi 

 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

F-9 Menguji 

Membuat 

Laporan 

Akhir 

Presensi 

Menampilkan 

laporan akhir 

presensi 

siswa 

 
Kesimpulan : Diterima 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

F-10 Menguri 

Error 

Handling 

tanpa 

memasuka 

tanggal 

periode 

Menampilkan 

alert “Isi data 

terlebih 

dahulu” 

 
Kesimpulan : Diterima 

 

F. Desain Uji Coba Fitur membuat Laporan Akhir 

Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Fitur Membuat Laporan Nilai Akhir 

Test 

Cas

e ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

F-11 Menguji 

Membuat 

Laporan 

Nilai 

Akhir 

Menampilkan 

laporan nilai 

siswa 

 
Kesimpulan : Diterima 

 

G. Desain Uji Coba Fitur Membuat Standart Nilai Mata Pelajaran 

Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Fitur Membuat Nilai Standart Mata Pelajaran 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

F-12 Menguji 

Membuat 

Nilai 

Standart 

Mata 

Pelajaran 

Menampilkan 

alert 

“Berhasil 

Menambah 

Mata 

Pelajaran” 

(Data nilai 

berada 

 
Kesimpulan : Diterima 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

didalam 

master mata 

pelajaran) 

F-13 Menguji 

Error 

Handling 

tanpa 

memasukan 

data Nilai 

Standart 

Mata 

Pelaajaran 

Menampilkan 

alert “Isi data 

terlebih 

dahulu” 

(Data nilai 

berada 

didalam 

master mata 

pelajaran) 

 
Kesimpulan : Diterima 

 

H. Desain Uji Coba Fitur Membuat Laporan Transaksi 

Tabel 4.8 Hasil Uji Coba Fitur Membuat Laporan Transaksi 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

F-14 Menguji 

Membuat 

Laporan 

Transaksi 

Menampilkan 

laporan 

transaksi 

 
Kesimpulan : Diterima 

F-15 Menguri 

Error 

Handling 

tanpa 

memasukan 

tanggal 

periode 

Menampilkan 

alert “Isi data 

terlebih 

dahulu” 

 
Kesimpulan : Diterima 
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4.2.2 Hasil Uji Coba Non Fungsional 

Tabel 4.9 Hasil Uji Coba Non Fungsional Security 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Ouput 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 

NF-1 Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan 

hak akses 

“Guru” 

Tampil 

halaman awal 

sistem 

dengan menu 

: 

- Tambah 

Prensensi 

- Tambah 

Nilai 

Aplikasi 

menampil

kan 

halaman 

dengan 

menu-

menu yang 

dapat 

diakses 

oleh 

pengguna 

dengan 

hak akses 

“Guru” 

 
Kesimpulan : Diterima 

NF-2 Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan 

hak akses 

“Wali 

Kelas” 

Tampil 

halaman awal 

aplikasi 

dengan menu 

: 

- Laporan 

Presensi 

- Laporan 

Nilai 

Aplikasi 

menampil

kan 

halaman 

dengan 

menu-

menu yang 

dapat 

diakses 

oleh 

pengguna 

dengan 

hak akses 

“Wali 

Kelas” 

 
Kesimpulan : Diterima 

NF-3 Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan 

hak “BK “ 

Tampil 

halaman awal 

aplikasi 

dengan menu 

: 

- Ubah 

Presensi 

Aplikasi 

menampil

kan 

halaman 

dengan 

menu-

menu yang 

dapat 

diakses 

oleh 

pengguna 

dengan 

 
Kesimpulan : Diterima 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Ouput 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 

hak akses 

“BK” 

NF-4 Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan 

hak akses 

“Kurikulu

m” 

Tampil 

halaman awal 

aplikasi 

dengan menu 

: 

- Membuat 

Standart 

Nilai 

Mata 

Pelajaran 

Aplikasi 

menampil

kan 

halaman 

dengan 

menu-

menu yang 

dapat 

diakses 

oleh 

pengguna 

dengan 

hak akses 

“Kurikulu

m” 

 

Kesimpulan : Diterima 

NF-5 Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan 

hak akses 

“Bagian 

Keungan” 

Tampil 

halaman awal 

aplikasi 

dengan menu 

: 

- Transaksi 

Pembayar

an 

Keuangan 

Siswa 

- Laporan 

Pembayar

an 

Keuangan  

Aplikasi 

menampil

kan 

halaman 

dengan 

menu-

menu yang 

dapat 

diakses 

oleh 

pengguna 

dengan 

hak akses 

“Bagian 

Keuangan

” 

 
Kesimpulan : Diterima 

NF-6 Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan 

hak akses 

“Kepala 

Tampil 

halaman awal 

aplikasi 

dengan menu 

: 

-  Pelaporan 

Aplikasi 

menampil

kan 

halaman 

dengan 

menu-  
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Ouput 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 

Sekolah” Nilai 

Siswa 

- Pelaporan 

Transaksi 

Pembayar

an 

Keuangan 

Siswa 

menu yang 

dapat 

diakses 

oleh 

pengguna 

dengan 

hak akses 

“Kepala 

Sekolah” 

Kesimpulan : Diterima 

NF-7 Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan 

hak akses 

“Komite 

Sekolah” 

Tampil 

halaman awal 

aplikasi 

dengan menu 

: 

- Pelaporan 

Transaksi 

Pembayar

an 

Keuangan 

Siswa 

Aplikasi 

menampil

kan 

halaman 

dengan 

menu-

menu yang 

dapat 

diakses 

oleh 

pengguna 

dengan 

hak akses 

“Komite 

Sekolah” 

 
Kesimpulan : Diterima 

NF-8 Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan  

hak akses 

“Siswa” 

Tampil 

halaman awal 

aplikasi 

dengan menu 

: 

- Tampilan 

Data 

Presensi 

- Tampilan 

Data Nilai 

- Tampilan 

Data 

Pembayar

an 

Keuangan 

Aplikasi 

menampil

kan 

halaman 

dengan 

menu-

menu yang 

dapat 

diakses 

oleh 

pengguna 

dengan 

hak akses 

Siswa” 

 
Kesimpulan : Diterima 
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4.3 Evaluasi Sistem 

 Setelah melakukan analisis, perancangan dan pembuatan Sistem 

Informasi Akademik SMA Negeri 21 Surabaya, maka dilakukan tahap evaluasi 

sistem. Pada tahapan evaluasi sistem yang dilakukan dua bagian, yaitu : evaluasi 

hasil uji coba sistem dan analisa hasil uji coba sistem. Evaluasi hasil uji coba 

dilakukan untuk menguji semua tahapan yang dilakukan saat melakukan 

pengujian. Dan analisa hasil uji coba sistem untuk menarik kesimpulan terhadap 

hasil uji coba sistem yang sudah dilakukan. 

4.3.1 Menyebarkan Kuesioner 

 Penyebaran kuesioner digunakan untuk mengukur penerimaan pengguna 

terhadap sistem yang sudah dibuat. Dari hasil kuesioner didapatkan informasi 

yang memungkinkan untuk mempelajari karasteristik pengguna pada SMA Negeri 

21 Surabaya. 

A. Menentukan Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Menentukan lokasi penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan terletak di SMA Negeri 21 Surabaya. 

2. Menentukan populasi penelitian 

Subyek analisis dari penelitian adalah bagian yang terkait dengan sistem dan 

siswa di SMA Negeri 21 Surabaya. 

3. Menentukan jumlah sampel penelitian 

Jumlah sampel penelitian berdasarkan bagian yang terkait dengan sistem dan 

siswa di SMA Negeri 21 Surabaya sejumlah 15 orang.  
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B. Deskripsi Jawaban dan Perhitungan Persentase Nilai 

  Deskripsi jawaban penelitian diukur melalui interval kelas yaitu 

membuat rentang skala kelas. Sehingga berdasarkan hasil rata-rata hitung, dapat 

diketahui rata-rata penilaian terhadapat hasil penelitian. Berikut contoh interval 

kelas.  

                
                              

            
  
   

 
     

Diketahui hasil interval kelas yaitu 0,8 dan dapat disimpulkan skala kelas 

berdasarkan hasil nilai interval kelas sebagai berikut : 

 1.00 – 1.80 = Sangat Kurang 

 1.81 – 2.60 = Kurang 

 2.61 – 3.40 = Cukup 

 3.41 – 4.20 = Baik 

 4.21 – 5.00 = Sangat Baik 

 Perhitungan persentase digunakan untuk mengukur persentase nilai 

jawaban dari pertanyaan kuesioner. Berikut rumus untuk menghitung persentase 

nilai. 

                  
              

                       
       

4.3.2 Pengolahan Data 

 Tahap ini menjelaskan pengolahan data yang sudah didapatkan dari 

pembagian kuesioner yang sudah disebarkan di SMA Negeri 21 Surabaya. 

Pengolahan data kuesioner terdapat pada tabel 4.10. Pada tabel 4.10 menjelaskan 

perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui penerimaan pengguna terhadap 

sistem informasi.  
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Tabel 4.10 Pengolahan Data Kuesioner 

No Responden Ke- 
Jawaban Responden 

SK K C B SB 

1 1 0 0 3 7 1 

2 2 0 0 2 6 3 

3 3 0 0 2 7 2 

4 4 0 0 0 6 5 

5 5 0 0 1 7 3 

6 6 0 0 2 7 2 

7 7 0 0 1 7 3 

8 8 0 0 2 8 1 

9 9 0 0 0 9 2 

10 10 0 0 1 7 3 

11 11 0 0 0 6 5 

12 12 0 0 0 10 1 

13 13 0 0 1 7 3 

14 14 0 0 0 8 3 

15 15 0 0 0 8 3 

Total 0 0 15 110 40 

Persentase 0% 0% 9% 67% 24% 

 

 Dari hasil pengolahan data yang sudah dilakukan pada tabel 4.10 

didapatkan informasi penerimaan pengguna yang digambarkan pada grafik pada 

gambar 4.63. 

 

Gambar 4.63 Grafik Penerimaan Pengguna
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