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ABSTRAK 

Tracer study merupakan salah satu cara sekolah atau instansi untuk memperoleh 

data lulusan yang digunakan sebagai masukan untuk perbaikan proses 

pembelajaran. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kutorejo telah 

melakukan tracer study sejak tahun 2016 dengan sistem online menggunakan 

media google form. Namun ada beberapa masalah mengenai tracer study yang 

berjalan saat ini antara lain tidak adanya akun kusus yang dibuat oleh pihak sekolah, 

selain itu pada sistem tracer study saat ini tidak ada notifikasi secara real-time 

sebagai pemberitahuan bahwa kuisoner yang sudah disi oleh alumni, dan 

pembuatan laporan yang membutuhkan hitungan masih menggunkan sistem 

perumusan melalui microsoft excel. Berdasarkan permasalah tersebut maka 

diperlukan sebuah sistem terintegrasi yang dapat digunakan untuk mengelola tracer 

study SMAN 1 Kutorejo yang dilengkapi dengan fitur login, pendataan alumni, 

pembuatan kuisoner, pengisian kuisoner oleh alumni, notifikasi secara real-time 

serta dapat digunakan oleh alumni kapanpun, dimanapun dan juga dilengkapi 

dengan metode statistik deskriptif untuk penyajian datanya. Untuk proses 

pengerjaan tugas akhir ini menggunakan metode waterfall dengan tahapan 

communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Hasil dari 

penelitian ini adalah membantu pihak bimbingan konseling (BK) SMAN 1 

Kutorejo memperoleh informasi tentang jumlah pengisian kuisoner, banyaknya 

lulusan yang berkuliah bekerja atau wirausaha, Alumni yang jurusan atau pekerjaan 

nya sesuai, Alumni yang jurusan atau pekerjaan nya tidak sesuai, hasil kuisoner 

mengenai kualitas dan fasilitas belajar mengajar, kampus atau tempat kerja 

penerima alumni terbanyak, kualitas alumni yang diolah menggunakan statistik 

deskriptif dan Mengenai keterkaitan antara jurusan yang di ambil di SMA, minat 

belajar atau bekerja dan kepuasan jenis pekerjaan atau perkuliahan yang dihitung 

menggunakan chi square. Dan terdapat juga notifikasi secara real-time pada BK 

saat alumni selesai melakukan pengisian kuisoner.  

 

Kata Kunci: Tracer Study, Alumni, Sekolah Menengah Atas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

SMAN 1 Kutorejo adalah salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 

berakreditasi A yang berlokasi di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Mojokerto 

dengan alamat Jl Lapangan No. 2 Kutorejo. Pada tahun ajaran 2020/2021 terdapat 

1000 siswa yang tersebar di 3 jurusan yaitu IPA, IPS serta Bahasa di SMAN 1 

Kurtorejo. Pada tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 35%-45% melanjutkan ke 

jenjang perkuliahan dan sebanyak 15%-25% memilih untuk bekerja dan 3%-7% 

memilih untuk berwirausaha. Pada SMAN 1 Kutorejo masalah mengevaluasi, 

mengkoordinasi dan melaporkan kegiatan tracer study alumni di lakukan oleh 

pihak Bimbingan Konseling (BK). 

Proses penelusuran lulusan atau tracer study yang dilakukan SMAN 1 

Kutorejo dimulai dari pemberian link google form oleh pihak BK kepada alumni 

dan dilakukan pengisian oleh alumni. Data kuisoner nanti diexport menjadi 

microsoft excel dan hasilnya direkap dan dianalisa secara manual yang kemudian 

dijadikan bank data untuk bahan evaluasi hasil pendidikan yang telah diberikan 

kepada alumni. Selanjutnya data yang sudah di rekap tadi akan diperiksa oleh 

kepala sekolah yang nantinya akan dikirim ke dinas pendidikan. Untuk waktu 

pengiriman dilakukan setelah pengumuman Seleksi Bersama Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (SBMPTN). Selain itu rekap data alumni tadi bisa dibuat acuan untuk 

pengembangan pembelajaran yang ada di SMAN 1 Kutorejo. 

Dari proses tracer study di atas didapatkan masalah dalam pengelolaan data 

alumni antara lain, tidak adanya akun atau login kusus yang dibuat dari pihak BK 

menyebabkan sering terjadinya redundansi data, karena tidak adanya pembatasan 

pengiriman oleh alumni membuat alumni bisa mengirim lebih dari satu data. 

Pembatasan pengiriman sendiri sudah ada pada google form dengan cara admin 

mengaktifkan fitur batasi jawaban dan responden harus melakukan login melalui 

google akun terlebih dahulu saat ingin mengisi kuisoner, namun akun yang 

digunakan bisa bebas asalkan responden mempunyai akun google untuk mengisi 
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kuisoner tersebut. hal ini berdampak pada keaslian data dan hasil dari pengelolaan 

data tersebut karena semua orang bisa mengakses dan memasukkan data. Tidak ada 

notifikasi secara real-time membuat pihak BK kesulitan untuk mengetahui data 

terupdate. hal ini berdampak pada saat pengiriman data ke dinas pendidikan, karena 

tidak ada nya notifikasi membuat pihak BK tidak mengetahui data yang akan 

dikirim sudah terupdate atau belum. Untuk saat ini hanya terdapat notifikasi via 

email dari google form, namun pihak BK jarang membuka email untuk melihat 

notifikasi. Pengolahan data tracer study saat ini memiliki kelemahan dalam segi 

waktu, karena masih menggunakan sistem perumusan melalui microsoft excel 

untuk mengetahui hasil pengolahan data dalam bentuk angka maupun grafik. Di 

dalam google form sudah tersedia visualisasi data otomatis dalam bentuk grafik, 

namun data dari grafik tidak bisa digabungkan antara satu form dengan form lain. 

Penggabungan ini berguna untuk mengetahui rata-rata dan jumlah dari 

penggabungan data responden tahunan. Hal ini berdampak pada waktu dari 

pengelolaan data, karena visualisasi grafik data dari google from secara langusng 

belum bisa fleksibel. Pihak BK menggunakan spreadsheet atau microsoft excel 

untuk menghasilkan diagram sesuai dengan keinginan, namun hal ini membutuhkan 

beberapa proses untuk pembuatannya jadi harus membutuhkan waktu yang lebih 

banyak. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis mengusulkan solusi untuk 

membuat rancang bangun aplikasi tracer study berbasis web pada SMAN 1 

Kutorejo yang nantinya terdapat fitur login, pendataan alumni, pemberian kuisoner, 

pengisian kuisoner oleh alumni, notifikasi secara real-time serta dapat digunakan 

oleh alumni kapanpun. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan metode penyajian data 

statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan metode pengumpulan dan 

penyajian data dalam bentuk grafik atau tabel agar mudah dipahami. Hasil yang 

akan dikelola oleh metode ini antara lain seperti  jumlah pengisian kuisoner, 

banyaknya lulusan yang berkuliah bekerja wirausaha, kuisoner mengenai kualitas 

dan fasilitas belajar mengajar, kampus atau tempat kerja penerima alumni 

terbanyak, Kualitas Alumni, dan mengetahui apakah ada keterkaitan antara jurusan 

yang diambil di SMA, minat bekerja atau belajar, dan kepuasaan terhadap jenis 
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pekerjaan atau perkuliahan lulusan. Dengan penyajian data secara otomatis 

nantinya dapat mengolah serta menampilkan data secara informatif dan dinamis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

bagaimana merancang dan membangun aplikasi tracer study berbasis website pada 

SMAN 1 Kutorejo? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, pelaksanaan 

penelitian dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut : 

1. Laporan yang dihasilkan nantinya adalah : laporan identitas alumni yang 

sudah mengisi kuisoner, laporan uji chi square, laporan mengenai kualitas 

dan fasilitas belajar mengajar, dan laporan kualitas alumni. 

2. Pengambilan data identitas alumni dilakukan ketika pengumuman kelulusan  

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 

3. Data yang diolah nantinya dari hasil kuisoner alumni setelah lulus dan hasil 

kuisoner alumni 1 tahun setelah lulus 

4. Data yang nantinya diolah menggunakn statistik deskriptif adalah : jumlah 

pengisian kuisoner, banyaknya lulusan yang berkuliah bekerja wirausaha, 

Alumni yang jurusan atau pekerjaan nya sesuai, Alumni yang jurusan atau 

pekerjaan nya tidak sesuai, hasil kuisoner mengenai kualitas dan fasilitas 

belajar mengajar, kampus atau tempat kerja penerima alumni terbanyak, 

kualitas alumni, dan Mengenai keterkaitan antara jurusan yang diambil di 

SMA, minat belajar atau bekerja dan kepuasan jenis pekerjaan/perkuliahan  
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1.4 Tujuan 

Tujuan yang didapatkan dari pembuatan tugas akhir ini antaranya adalah 

sebagai berikut :  

1. Dapat mengolah data tracer study untuk kegiatan penelusuran, penambahan 

syarat akreditasi sekolah dan bank data alumni SMAN 1 Kutorejo. 

2. Dapat melakukan pengisian kuisioner dengan cepat, tepat, update, dapat 

digunakan alumni kapanpun serta dapat digunakan untuk pengembangan 

pembelajaran. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapatkan dari pembuatan tugas akhir ini antaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Membantu SMAN 1 Kutorejo dalam melakukan proses penelusuran alumni. 

2. Membantu lulusan untuk memberikan saran dan kritik kepada SMAN 1 

Kutorejo. 

3. Membantu SMAN 1 Kutorejo dalam menemukan hasil penelusuran alumni. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian terdahulu akan menjadi acuan untuk Menyusun laporan tugas 

akhir sehingga penulis memiliki referensi yang dapat digunakan untuk memperkuat 

penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang 

menjadi referensi penulis diantaranya adalah.  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Tahun Hasil Pembeda 

1. Rancang 

Bangun 

Aplikasi 

Tracer Study 

Berbasis Web 

pada SMK 

Kesehatan 

Surabaya 

Dewi 

Rahayu 

Mardiyah, 

2017. 

2017 Aplikasi 

berhasil 

digunakan untuk 

pengisian 

kuisoner 

lulusan. dan 

Aplikasi  dapat 

menampilkan 

ringkasan dalam 

bentuk grafik 

 

1. Obyek 

penelitian 

dilakukan pada 

SMA 

2. Menggunakan 

statistik 

deskriptif 

sebagai 

pengolahan data 

2. Sistem Tracer 

Alumni pada 

SMK Negeri 1 

Udanawu 

Menggunakan 

Metode K-

Means 

Clustering 

Irham 

Sodik, 

2017. 

2017 Untuk 

Pengelompokka

n data 

menggunakan 

metode k-means 

clustering dan 

Aplikasi dapat 

menampilkan 

data lulusan 

1. Dapat 

menampilkan  

ringkasan data 

dalam bentuk 

grafik 

2. Menggunakan 

statistik 

deksriptif 

sebagai 

pengolahan data 

3. Terdapat 

pengolahan 

kuioner 

mengenai 

kualitas dan 

fasilitas belajar 

mengajar 
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2.2 Tracer Study 

Tracer study ini merupakan suatu studi yang dapat menyediakan informasi 

yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan dan selanjutnya dapat 

digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan 

tersebut. Selain itu, tracer study juga menyediakan informasi mengenai hubungan 

antara pendidikan dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan, 

menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders), dan 

merupakan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi pendidikan seperti BAN-SM 

(Sekolah atau Madrasah) (Syafiq dan Fikawati, 2016). 

Dengan adanya tracer study memungkin kan sebuah Lembaga dapat melacak 

kondisi alumni saat ini. dengan adanya feed back melalui kuisoner yang  tersedia 

dalam tracer study dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan kurikulum dan 

juga untuk akreditasi sekolah. 

 

2.3 Aplikasi 

Menurut Andi Juansyah (2015) Aplikasi adalah suatu program yang siap 

untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanankan suatu fungsi bagi pengguna jasa 

aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran 

yang akan dituju. Menurut kamus computer eksekutif, aplikasi mempunyai arti 

yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu tehnik pemrosesan data 

aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau 

diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. 

Aplikasi ini dikembangkan dalam bentuk website, dikarenakan aplikasi 

website mudah digunakan. Tidak perlu melakukan instalasi dan penggunaan dari 

aplikasi tracer study digunakan Ketika pengisian kuisoner saja yang 

membutuhakan intensitas waktu yang cukup sedikit ada lagi keunggulan dari 

Aplikasi berbasis website antara lain mudah didiakses dan dapat digunakan 

diperangkat apapun dan mudah dilakukan pengembangan. 
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2.4 Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2017:147) Statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. 

Adapula rumus dari Statistik deskriptif yang digunakan antara lain : 

1. Mean 

Mean merupakan nilai tengah atau rata rata dari suatu gugus 

pengamatan. 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Keterangan : 

X̄ = rata – rata 

𝑋𝑖  = total sampel  

 n = jumlah sampel. 

�̅� =  
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖𝑛

𝑖=1

∑ 𝑓𝑖𝑛
𝑖=1

 

Keterangan : 

X̄ = rata-rata 

𝑋𝑖 = nilai tengah ke-i,  

𝑓𝑖 = frekuensi ke-i 

2. Median 

Segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang 

terbesar dan dicari nilai tengah dari gugus data tersebut.  

𝑋(𝑛+1)/2 

Keterangan : 

n =  jumlah gugus  

X = nilai tengah. 

 

Rata Rata 𝑋𝑛 

2
 𝑑𝑎𝑛 𝑋(𝑛/2)1 
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Keterangan : 

n = jumlah gugus  

X = nilai tengah. 

𝑀𝑒𝑑 = 𝐿0 + 𝑐 {

𝑛
2 −  (∑ 𝑓𝑖)0

𝑓𝑚
} 

Ketarangan : 

L0 = nilai batas bawah dari kelas median  

n = jumlah frekuensi sebelum kelas median  

(∑ 𝑓𝑖)0  = jumlah frekuensi sebelum kelas median  

𝑓𝑚= frekuensi dari kelas median  

C = besarnya interval 

3. Modus 

Nilai dari suatu kelompok yang mempunyai frekuensi tertinggi 

atau nilai yang sering muncul. 

𝑀𝑜𝑑 =  𝐿0 + 𝑐 {
(𝑓1)0

(𝑓1)0 − (𝑓2)0
} 

L0 = nilai batas bawah dari kelas, n merupakan jumlah frekuensi  

(𝑓𝑖)0 = selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum modus 

(𝑓2)0 =  selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah modus   

c = besarnya interval 

 

2.5 Chi Square 

Uji chi square merupakan teknik statistik yang pada umumnya digunakan 

untuk menguji sebuah hipotesis sebuah populasi yang berupa nominal dan 

sampelnya memiliki skala yang besar (Sugiyono, 2007). 

Chi square adalah teknik analisis statistik untuk mengetahui signifikansi 

perbedaan antara proporsi atau probabilitas subjek atau objek penelitian yang 

datanya telah terkategorikan. Adapun syarat dari uji chi square antara lain : 

a. Tidak ada cell dengan nilai frekuensi kenyataan atau (F0) sebesar 0 
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b. Apabila bentuk tabel kontingensi 2 x 2, maka tidak boleh ada 1 cell saja 

yang memiliki frekuensi harapan kurang dari 5. 

c. Apabila bentuk tabel lebih dari 2 x 2, misal 2 x 3, maka jumlah cell dengan 

frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. 

d. Apabila jumlah sampel > 40. 

Rumus chi-square sebenarnya tidak hanya ada satu. Apabila tabel kontingensi 

bentuk 2 x 2, maka rumus yang digunakan adalah “koreksi yates”. Apabila tabel 

kontingensi 2 x 2 tetapi tidak memenuhi syarat seperti di atas, yaitu ada cell dengan 

frekuensi harapan kurang dari 5, maka rumus harus diganti dengan rumus “Fisher 

Exact Test”, dan ada juga rumus untuk tabel kontingensi lebih dari 2 x 2, yaitu 

rumus yang digunakan adalah “Pearson Chi-Square”.Rumus Person Chi Square 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝑥𝑐
2 =  ∑

(𝐹0 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
 

Keterangan: 

X2 = Nilai Chi Square 

c = degree of freedom (df/dk) 

F0 = Frekuensi hasil yang diamati  

 Fe = Frekuensi yang diharapkan  

 

2.6 Waterfall 

Menurut Pressman, R.S. (2015) waterfall merupakan model klasik yang 

bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Waterfall Model terdiri 

dari 5 tahapan untuk pengembangan. Berikut adalah penjelasan dari tahap – tahap 

yang dilakukan didalam model ini menurut Pressman:  

 

Gambar 2.1 Tahapan Metode Waterfall 

Sumber : (Menurut Pressman, R.S. (2015) 
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2.6.1 Communication (Project Initiation & Requirements Gathering) 

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya 

komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek seperti 

menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang 

diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi dari aplikasi. 

Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, paper dan 

internet. 

 

2.6.2 Planning (Estimating, Scheduling, Tracking) 

Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang 

estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko yang dapat terjadi, 

sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang ingin 

dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan tracking proses 

pengerjaan sistem. 

 

2.6.3 Modeling (Analysis & Design) 

Tahapan ini adalah tahap perancangan dan pemodelan arsitektur sistem yang 

berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan interface, 

dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran besar dari apa 

yang akan dikerjakan. 

 

2.6.4 Construction (Code & Test) 

Tahapan ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain menjadi kode 

atau bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah pengkodean selesai, 

dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah dibuat. Tujuannya 

untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya diperbaiki. 
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2.6.5 Deployment (Delivery, Support, Feedback) 

Tahapan terakhir ini merupakan tahapan implementasi software ke customer, 

perbaikan software, evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan 

umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang  

 

2.7 Black Box Testing 

Black Box Testing merupakan pengujian perangkat lunak dari segi spesifikasi 

fungsional tanpa menguji desain dan kode program untuk mengetahui apakah 

fungsi, masukan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan (Cholifah dkk,2018). 

Pada Pengujian Black Box pengujian dilakukan berdasarkan fungsional atau 

berdasarkan fungsi-fungsi yang ada pada suatu aplikasi atau sistem. Jadi metode ini 

digunakan untuk memeriksa apakah aplikasi atau perangkat lunak sudah berjalan 

dengan baik atau belum. Ada beberapa kategori error yang ada pada Black Box 

Testing antara lain : 

1. Error pada tampilan. 

2. Error pada fungsi aplikasi atau aplikasi tidak bekerja. 

3. Error pada performa aplikasi 

 

2.8 Skala Likert 

Menurut Sugiyono (2012:93) skala likert yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dalam skala likert jawaban terdiri dari respon positif sampai 

respon negatif. Mulai dari Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak 

setuju. Masing masing diberikan skor berdasarkan respon dari responden. 

Tabel 2.2 Scoring untuk jawaban kuisoner 

Jawaban Responden Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

  Sumber : (Menurut Sugiyono (2012) 
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Pada Penelitian ini responden nantinya memilih salah satu dari jawaban diatas 

yang sudah diberi skor lalu dihitung melalui total skor dibagi total keseluruhan 

dikalikan  seratus persen. 

 

2.9 Visualisasi Data 

Menurut Friendman tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk 

mengkomunikasukan informasi secara jelas dan efektif dengan cara grafis (Vitaly 

Friedman, 2008). Adupun beberapa pengertian beberapa visualisasi data antara lain: 

1. Grafik Batang 

Grafik batang merupakan jenis grafik yang menggambarkan 

beberapa data tersebut ke dalam bentuk batang. Grafik batang atau 

histogram ini merupakan jenis grafik yang paling sederhana serta juga 

sangat mudah untuk dapat kita pahami. 

2. Grafik Pie 

Bagan lingkaran banyak digunakan di berbagai bidang untuk 

menunjukkan proporsi kategori yang berbeda dan membandingkan 

kategori berbasis busur. 

3. Grafik Garis 

Grafik garis adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data 

dalam bentuk garis atau kurva. Grafik garis digunakan untuk 

menggambarkan suatu penampilan perkembangan atau perubahan data 

dari waktu ke waktu. Grafik garis memiliki sebuah 2 sumbu utama yaitu 

sumbu X dan sumbu Y.
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian ini menggunakan Waterfall. Metode ini terdapat 6 

tahap yang nantinya di bagi menjadi 3 tahap yaitu tahap awal yang berisi 

Communication, tahap pengembangan yang berisi Planning, Modeling, 

Construction, Deployment dan tahap akhir yang berisi pembuatan laporan. 

Gambaran metode dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian  
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1. Tahap Awal 

Tahap Awal ini dimulai dari Communication sesuai dengan metode waterfall. 

Tahap ini memiliki 3 proses yaitu tahap observasi dan wawancara, tahap studi 

literatur, dan tahap Requirement Gathering. 

Tabel 3.1 Tahap Awal 
Fase Proses Kegiatan Kegiatan yang dilakukan 

Communication Observasi dan Wawancara Melakukan pengamatan 

terhadap objek yang diteliti 

 Studi Literatur Mencari referensi topik dari 

buku, jurnal dan artikel. 

 Identifikasi Kebutuhan Sistem Menentukan Pengguna 

berdasarkan hasil observasi. 

 

2. Tahap Pengembangan 

Tahap Pengembangan ini terdapat 4 fase dan 5 proses kegiatan dimulai dari 

planning  yang memiliki proses kegiatan planning itu sendiri atau perencanaan, 

modeling yang mana memiliki proses analisis perancangan sistem lalu Construction 

yang mana memiliki proses pengkodean dan testing dan yang terakir Deployment. 

Tabel 3.2 Tahap Pengembangan 

Fase Proses Kegiatan Kegiatan yang dilakukan 

Planning  Planning Melakukan penjadwalan 

pengerjaan aplikasi. 

Modeling Analisis dan perancangan sistem Melakukan dan merancangan 

sistem berdasarkan kebutuhan 

indentifikasi. 

Construction Pengkodean Melakukan penulisan kode 

seusai analisis sistem 

 Testing Melakukan pengentest an 

tentang kode yang sudah 

dibuat 

Deployment Deployment Melakukan implementasi 

sistem ke dalam objek 

penelitian 
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3. Tahap Akhir 

Tahap Akhir ini memiliki fase pembuatan laporan rancangan atau 

pendokumentasian rancangan yang sudah dibuat. 

Tabel 3.3 Tahap Akhir 

Fase Proses Kegiatan Kegiatan yang dilakukan 

Pembuatan Laporan Pembuatan Laporan Melakukan pembuatan laporan 

rancangan yang sudah dibuat 

 

3.1 Communication 

3.1.1 Observasi dan Wawancara 

Pada tahap ini penulis melakukan observasi dengan datang langsung ke 

SMAN 1 Kutorejo yang terteletak di Jl. Lap. No.02, Pulo, Kutorejo, Kec. Kutorejo, 

Mojokerto, Jawa Timur. Dari hasil observasi yang dilakukan, didapatkan data 

lulusan atau data alumni tahun 2019 dan 2020 di SMAN 1 Kutorejo. Selain itu 

didapatkan  data dari proses tracer study atau proses bisnis dalam pelacakan alumni 

yang berlangusng pada saat ini. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Mei 2021 

dan narasumber yang di wawancarai adalah Bu Putri Rimba selaku guru Bimbingan 

Konseling di SMAN 1 Kutorejo.  

 

3.1.1.1 Analisis Proses Bisnis 

Proses penelusuran lulusan atau tracer study yang dilakukan SMAN 1 

Kutorejo dimulai dari pemberian link tracer study oleh pihak BK kepada alumni 

dan dilakukan pengisian oleh alumni yang baru lulus tahun tersebut dan alumni 

sudah lulus 1 tahun. Setelah itu data yang sudah diisi oleh alumni dikelola oleh 

sistem. data alumni yang sudah dikelola akan akan disimpan sebagai arsip dan 

diberikan kepada kepala sekolah untuk penandatanganan. Data alumni bertanda 

tangan kepala sekolah nantinya akan dikirim ke dinas dan yang diarsipkan akan 

digunakan untuk bahan evaluasi sekolah. Alumni akan mengisi kuisoner kualitas 

alumni yang dilakukan 1 tahun setelah waktu kelulusan. Setelah itu data kualitas 

alumni akan dikelola oleh sistem dan dilihat oleh Kepala Sekolah. Dari proses 

bisnis diatas terdapat beberapa masalah antara lain tidak adanya fitur login kusus 

dari pihak sekolah membuat semua orang yang mempunyai akun google dapat 
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melakukan pengisian hal ini berdampak pada keaslian data dan redundansi data, 

selain itu tidak ada nya notifikasi secara real-time saat kuisoner sudah diisi oleh 

alumni membuat saat pengiriman ke dinas belum di ketahui data sudah terupdate 

atau belum dan untuk pengolahan datanya masih menggunakan perumusan dalam 

microsoft excel yang mana membutuhkan waktu lebih untuk mengelola datanya. 

 

3.1.1.2 Document Flow 

Dari proses bisnis diatas didapatkan document flow pada tracer study SMAN 

1 Kutorejo dan dapat dilihat pada gambar 3.2 document flow tracer study 

 

Gambar 3.2 document flow tracer study 
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3.1.1.3 Identifikasi Permasalahan          

Dari proses bisnis diatas diidentifikasi masalah. Berikut merupakan dampak 

dan solusi yang dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Identifikasi masalah dan solusi. 

Masalah Dampak Solusi 

Pengisian kuisoner alumni 

tidak menggunakan akun 

atau login kusus yang dibuat 

dari pihak sekolah. 

 

  

Hal ini mengakibatkan Sering 

terjadi redundansi dan keaslian 

data karena tidak ada 

pembatasan isi dan pengisian 

dapat dilakukan oleh semua 

orang yang memiliki akun 

google. 

Dibuatkannya aplikasi tracer 

study  yang mempunyai 

akses login kusus yang di 

buat SMAN 1 Kutorejo dan 

mempunyai pembatasan 

pengisian kuisoner oleh 

alumni. 

 

 

Tidak ada notifkasi secara 

real-time untuk mengetahui 

data masuk pada google 

form. Hanya tersedia fitur 

notifikasi lewat email. 

Hal ini mengakibatkan tidak 

mengetahuinya data jawaban 

alumni yang sudah terdupdate 

atau belum. Terlebih lagi disaat 

akan dikirim ke dinas pendidikan  

Dibuatkannya aplikasi tracer 

study  yang mempunyai fitur 

berupa notifikasi secara real-

time untuk data masuk agar 

pihak BK  dapat mengetahui 

data terupdate. 

Menggunakan sistem 

perumusan melalui microsoft 

excel untuk mengetahui hasil 

pengolahan data dalam 

bentuk angka maupun grafik 

Hal ini berdampak terhadap 

waktu dari pengelolaan data, 

karena visualisasi grafik data 

dari google from secara langusng 

belum bisa fleksibel. Pihak BK 

menggunakan spreadsheet atau 

microsoft excel untuk 

menghasilkan diagram sesuai 

dengan keinginan, namun hal ini 

membutuhkan beberapa proses 

untuk pembuatannya jadi harus 

membutuhkan waktu yang lebih 

banyak. 

Dibuatkannya Aplikasi 

tracer study  yang 

mempunyai visualisasi data 

dalam bentuk grafik secara 

otomatis yang nantinya dapat 

mengolah serta 

menampilkan data secara 

informatif, real-time dan 

dinamis dengan 

menggunakan statistik 

deskriptif .  

 

3.1.2 Studi Literatur 

Pada tahap studi literatur penulis melakukan pencarian referensi teori yang 

sesuai dengan kasus dan permasalahan yang ditemukan. Referensi tersebut yaitu 

tentang : 

1. Metode pengolahan data menggunakan statistik deskriptif dan chi square 

Pada penelitian ini statistik deskriptif digunakan sebagai acuan untuk 

visualisasi data. Data yang sudah diolah menggunakan metode ini nantinya 
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akan diolah menjadi sebuah grafik untuk memudahkan kepala sekolah 

membaca hasil rekap data. 

2. Metode pengembangan sistem yaitu Waterfall. 

Pada penelitin ini menggunakan metode waterfall untuk acuan proses 

dari pengembangan aplikasi. 

3. Metode pengolahan data menggunakan chi square 

Pada penelitian ini chi square digunakan untuk mencari kesimpulan 

pengaruh antara jurusan disekolah, minat, dan kepuasan terhadap jurusan 

atau pekerjaan saat ini 

 

3.1.3 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna adalah suatu proses untuk mendapatkan 

informasi dari identifikasi pengguna, data dan informasi, identifikasi kebutuhan 

fungsional, dan non fungsional. 

 

3.1.3.1 Identifikasi Data, Pengguna, dan Informasi 

Identifikasi pengguna dilakukan untuk mengamati karakteristik pengguna. 

Adapun Identifikasi pengguna antara lain : 

Tabel 3.5 Identifikasi Data, Pengguna dan informasi 

No Pengguna Data Informasi/Laporan 

1. BK 

(Admin) 

1. Data Alumni 

2. Data Jurusan Kelas 

3. Data Pegawai 

4. Data User 

5. Data Jenis 

Pertanyaan 

6. Data Pertanyaan  

7. Data Periode 

8. Data Jawaban 

(Identitas alumni, 

Fasilitas belajar 

mengajar, 

Pengujian 

Keterkaitan jurusan 

SMA dengan 

pekerjaan/jurusan 

1. Master Alumni 

2. Master Jurusan Kelas 

3. Master Pegawai 

4. Master User 

5. Master Jenis Pertanyaan 

6. Master Periode 

7. Pertanyaan Alumni 

8. Laporan Identitas Alumni 

9. Laporan Fasilitas belajar 

mengajar 

10. Laporan Pengujian Keterkaitan 

jurusan SMA dengan 

pekerjaan/jurusan perkuliahan 

saat ini 

11. Laporan Kualitas Sekolah  
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No Pengguna Data Informasi/Laporan 

perkuliahan saat ini, 

Kualitas sekolah) 

2. Alumni 1. Data Pertanyaan 

Alumni  

1. Pertanyaan Alumni 

3. Kepala 

Sekolah 

1. Data Periode 

2. Data Jawaban 

(Identitas alumni, 

Fasilitas belajar 

mengajar, 

Pengujian 

Keterkaitan jurusan 

SMA dengan 

pekerjaan/jurusan 

perkuliahan saat ini, 

Kualitas sekolah) 

1. Laporan Identitas Alumni 

2. Laporan Fasilitas belajar 

mengajar 

3. Laporan Pengujian Keterkaitan 

jurusan SMA dengan 

pekerjaan/jurusan perkuliahan 

saat ini 

4. Laporan Kualitas Sekolah  

 

 

3.1.3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan tahapan menyusun fungsi apa saja yang 

akan dibangun pada sistem. Fungsi – Fungsi yang dibangun pada sistem tersebut 

nantinya akan digunakan oleh para pengguna sesuai kebutuhannya kebutuhan 

fungsional dapat dilihat pada tabel 3.6 hinggal 3.15.  

A.1 Fungsi pengelolaan data master periode 

Fungsi pengelolaan data master periode merupakan fungsi untuk melakukan 

create, read, update, delete atau mengelola field dari master periode yang ada. 

Tabel 3.6 Fungsi pengelolaan data master periode 

Fungsi Melakukan pengelolaan data master periode 

 

Alur 

1. BK Login. 

2. Sistem  menampilkan menu dashboard 

3. BK memilih menu master periode. 

4. Sistem menampilkan menu master periode 

5. BK memilih penambahan, memperbaruhi, dan menghapus 

data. 

6. Jika BK memilih menambah maka BK akan menekan 

tombol tambah dan mengisi field kosong yang sudah ada lalu 

menekan tombol tambah.  

7. Jika BK memilih memperbaruhi BK akan menekan tombol 

update dan akan mengganti field yang akan diupdapte lalu 

menekan tombol save. 

8. jika BK memilih menghapus BK akan menekan tombol 

hapus dan ada konfirmasi untuk hapus, dan pihak BK 
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menekan tombol ya untuk hapus. 

 9. Sistem akan memproses penambahan, pembaharuan atau 

penghapusan data dalam database. Lalu sistem menampilkan 

halaman master periode 

Error Handling Jika terdapat data yang sama makan ada nada notifikasi data 

sudah ada / data tidak boleh kembar 

 

A.2 Fungsi pengelolaan data master user 

Fungsi pengelolaan data master user merupakan fungsi untuk melakukan 

create, read, update, delete atau mengelola field dari master user yang ada. 

Tabel 3.7 Fungsi pengelolaan data master user 

Fungsi Melakukan pengelolaan data master user 

 

Alur 

1. BK Login. 

2. Sistem  menampilkan menu dashboard 

3. BK memilih menu master user 

4. Sistem menampilkan menu master user 

5. BK memilih penambahan, memperbaruhi, dan menghapus 

data. 

6. Jika BK memilih menambah maka BK akan menekan 

tombol tambah dan mengisi field kosong yang sudah ada lalu 

menekan tombol tambah.  

7. Jika BK memilih memperbaruhi BK akan menekan tombol 

update dan akan mengganti field yang akan diupdapte lalu 

menekan tombol save. 

8. jika BK memilih menghapus BK akan menekan tombol 

hapus dan ada konfirmasi untuk hapus, dan pihak BK 

menekan tombol ya untuk hapus. 

 9. Sistem akan memproses penambahan, pembaharuan atau 

penghapusan data dalam database. Lalu sistem menampilkan 

halaman master user 

Error Handling Jika terdapat data yang sama makan ada nada notifikasi data 

sudah ada / data tidak boleh kembar 
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A.3 Fungsi pengelolaan data master jenis pertanyaan 

Fungsi pengelolaan data master jenis pertanyaan merupakan fungsi untuk 

melakukan create, read, update, delete atau mengelola field dari master periode 

yang ada. 

Tabel 3.8 Fungsi pengelolaan data master jenis pertanyaan 

Fungsi Melakukan pengelolaan data master jenis pertanyaan 

 

Alur 

1. BK Login. 

2. Sistem  menampilkan menu dashboard 

3. BK memilih menu master jenis pertanyaan. 

4. Sistem menampilkan menu master pertanyaan 

5. BK memilih penambahan, memperbaruhi, dan menghapus 

data. 

6. Jika BK memilih menambah maka BK akan menekan 

tombol tambah dan mengisi field kosong yang sudah ada lalu 

menekan tombol tambah.  

7. Jika BK memilih memperbaruhi BK akan menekan tombol 

update dan akan mengganti field yang akan diupdapte lalu 

menekan tombol save. 

8. jika BK memilih menghapus BK akan menekan tombol 

hapus dan ada konfirmasi untuk hapus, dan pihak BK 

menekan tombol ya untuk hapus. 

 9. Sistem akan memproses penambahan, pembaharuan atau 

penghapusan data dalam database. Lalu sistem menampilkan 

halaman master pertanyaan 

Error Handling Jika terdapat data yang sama makan ada nada notifikasi data 

sudah ada / data tidak boleh kembar 

 

A.4 Fungsi pengelolaan data master jurusan kelas 

Fungsi pengelolaan data master jurusan kelas merupakan fungsi untuk 

melakukan create, read, update, delete atau mengelola field dari master jurusan 

kelas yang ada.  

Tabel 3.9 Fungsi pengelolaan data master jurusan kelas 

Fungsi Melakukan pengelolaan data master jurusan kelas 

 

Alur 

1. BK Login. 

2. Sistem  menampilkan menu dashboard 

3. BK memilih menu master jurusan kelas. 

4. Sistem menampilkan menu master jurusan kelas 

5. BK memilih penambahan, memperbaruhi, dan menghapus 
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data. 

6. Jika BK memilih menambah maka BK akan menekan 

tombol tambah dan mengisi field kosong yang sudah ada lalu 

menekan tombol tambah.  

 7. Jika BK memilih memperbaruhi BK akan menekan tombol 

update dan akan mengganti field yang akan diupdapte lalu 

menekan tombol save. 

 8. jika BK memilih menghapus BK akan menekan tombol 

hapus dan ada konfirmasi untuk hapus, dan pihak BK 

menekan tombol ya untuk hapus. 

 9. Sistem akan memproses penambahan, pembaharuan atau 

penghapusan data dalam database. Lalu sistem menampilkan 

halaman master jurusan kelas 

Error Handling Jika terdapat data yang sama makan ada nada notifikasi data 

sudah ada / data tidak boleh kembar 

 

A.5 Fungsi pengelolaan data master pegawai 

Fungsi pengelolaan data master pegawai merupakan fungsi untuk melakukan 

create, read, update, delete atau mengelola field dari master pegawai yang ada.  

Tabel 3.10 Fungsi pengelolaan data master pegawai 

Fungsi Melakukan pengelolaan data master pegawai 

 

Alur 

1. BK Login. 

2. Sistem  menampilkan menu dashboard 

3. BK memilih menu master pegawai 

4. Sistem menampilkan menu master pegawai 

5. BK memilih penambahan, memperbaruhi, dan menghapus 

data. 

6. Jika BK memilih menambah maka BK akan menekan 

tombol tambah dan mengisi field kosong yang sudah ada lalu 

menekan tombol tambah.  

7. Jika BK memilih memperbaruhi BK akan menekan tombol 

update dan akan mengganti field yang akan diupdapte lalu 

menekan tombol save. 

8. jika BK memilih menghapus BK akan menekan tombol 

hapus dan ada konfirmasi untuk hapus, dan pihak BK 

menekan tombol ya untuk hapus. 

9. Sistem akan memproses penambahan, pembaharuan atau 

penghapusan data dalam database. Lalu sistem menampilkan 

halaman master pegawai 

Error Handling Jika terdapat data yang sama makan ada nada notifikasi data 

sudah ada / data tidak boleh kembar 
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A.6 Fungsi pengelolaan data master alumni 

Fungsi pengelolaan data master alumni merupakan fungsi untuk melakukan 

create, read, update, delete atau mengelola field dari master alumni yang ada.  

Tabel 3.11 Fungsi pengelolaan data master alumni 

Fungsi Melakukan pengelolaan data master alumni 

 

Alur 

1. BK Login. 

2. Sistem  menampilkan menu dashboard 

3. BK memilih menu master alumni. 

4. Sistem menampilkan menu master alumni 

5. BK memilih penambahan, memperbaruhi, dan menghapus 

data. 

6. Jika BK memilih menambah maka BK akan menekan 

tombol tambah dan mengisi field kosong yang sudah ada lalu 

menekan tombol tambah.  

7. Jika BK memilih memperbaruhi BK akan menekan tombol 

update dan akan mengganti field yang akan diupdapte lalu 

menekan tombol save. 

8. jika BK memilih menghapus BK akan menekan tombol 

hapus dan ada konfirmasi untuk hapus, dan pihak BK 

menekan tombol ya untuk hapus. 

9. Sistem akan memproses penambahan, pembaharuan atau 

penghapusan data dalam database. Lalu sistem menampilkan 

halaman master alumni 

Error Handling Jika terdapat data yang sama makan ada nada notifikasi data 

sudah ada / data tidak boleh kembar 

 

A.7 Fungsi membuat pertanyaan kuisoner alumni 

Fungsi membuat pertanyaan kuisoner alumni merupakan fungsi yang 

dilakukan oleh pihak BK. Pihak BK akan melakukan pembuatan pertanyaan yang 

nantinya akan dibagikan ke alumni yang baru lulus. 

Tabel 3.12 Fungsi membuat pertanyaan kuisoner alumni 
Fungsi Pembuatan pertanyaan kuisoner alumni 

 

Alur 

1. BK Login. 

2. Sistem menampilkan dashboard 

3. BK memilih menu master kuisoner. 

4. Sistem menampilkan master kuisoner 

5. BK melakukan input kuisoner. 
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6. BK melakukan tombol simpan. 

7. Sistem melakukan penyimpanan ke database 

Error Handling Jika data tidak disi lalu ditekan tombol simpan akan ada tulisan, 

data tidak boleh kosong. 

 

A.8 Fungsi pengisian jawaban kuisoner alumni  

Fungsi pengisian jawaban kuisoner adalah fungsi untuk pengisian pertanyaan 

kuisoner yang di buat oleh BK. Fungsi ini dilakukan oleh alumni yang baru lulus. 

Tabel 3.13 Fungsi pengisian jawaban kuisoner alumni 

Fungsi Pengisian jawaban kuisoner alumni 

 

Alur 

1. Alumni Login. 

2. Sistem menampilkan pertanyaan alumni 

3. Alumni menjawab pertanyaan kuisoner. 

4. Alumni melakukan submit jawaban. 

 5. Sistem menyimpan jawaban ke database 

Error Handling Jika data tidak disi lalu ditekan tombol next atau submit akan 

muncul notifikasi data tidak boleh kosong. 

 

A.9 Fungsi read data Identitas Alumni 

Fungsi ini digunakan untuk pihak BK mauapun kepala sekolah melihat data 

alumni yang sudah diolah. 

Tabel 3.14 Fungsi read data Identitas Alumni 
Fungsi Read data Identitas alumni 

 

Alur 

1. Kepala sekolah login. 

2. Sistem menampilkan dashboard 

3. Kepala sekolah memilih menu laporan identitas alumni. 

4. Sistem menampilkna halaman laporan identitas alumni 

Error Handling Jika data jawaban alumni setelah lulus belum terisi maka data dalam 

Laporan kualitas alumni tidak ada. 
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A.10 Fungsi read data kualitas alumni 

Fungsi ini digunakan untuk pihak BK mauapun kepala sekolah melihat data 

alumni yang sudah diolah. 

Tabel 3.15 Fungsi read data kualitas alumni 

Fungsi Read data kualitas alumni 

 

Alur 

1. Kepala sekolah login. 

2. Sistem menampilkan dashboard 

3. Kepala sekolah memilih menu laporan kualitas alumni. 

4. Sistem menampilkna halaman laporan kualitas alumni 

Error Handling Jika data jawaban alumni setelah lulus belum terisi maka data 

dalam Laporan kualitas alumni tidak ada. 

 

A.11 Fungsi read data mengenai kualitas dan fasilitas belajar mengajar 

Fungsi ini digunakan untuk pihak BK mauapun kepala sekolah melihat data 

jawaban alumni yang sudah diolah menjadi mengenai kualitas dan fasilitas belajar 

mengajar. 

Tabel 3.16 Fungsi read data mengenai kualitas dan fasilitas belajar mengajar 

Fungsi Read data mengenai kualitas dan fasilitas belajar mengajar 

 

Alur 

1. Kepala sekolah login. 

2. Sistem menampilkan dashboard 

3. Kepala sekolah memilih menu laporan. 

4. Sistem menampilkan laporan kualitas dan fasilitas belajar 

mengajar 

Error Handling Jika data jawaban alumni belum terisi maka data dalam Laporan 

tidak ada. 

 

A.12 Fungsi read data laporan uji chi square keterkaitan jurusan saat SMA, minat 

belajar atau bekerja, dan kepuasan terhadap jurusan kuliah atau pekerjaan yang 

diambil saat ini. 

Fungsi ini digunakan untuk pihak BK mauapun kepala sekolah untuk melihat 

antara keterkaitan jurusan yang ditempuh di SMA, minat belajar atau bekerja dan, 

kepuasaan dengan jurusan perkuliah dan kerja saat ini. 
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Tabel 3.17 Fungsi read data laporan uji chi square keterkaitan jurusan saat SMA, 

minat belajar atau bekerja, dan kepuasan terhadap jurusan kuliah atau pekerjaan 

yang diambil saat ini 

Fungsi Read data laporan uji chi square keterkaitan jurusan saat SMA, 

minat belajar atau bekerja, dan kepuasan terhadap jurusan kuliah 

atau pekerjaan yang diambil saat ini. 

 

Alur 

1. Kepala sekolah login. 

2. Sistem menampilkan dashboard 

3. Kepala sekolah memilih menu laporan uji chi square 

keterkaitan jurusan saat SMA, minat belajar atau bekerja, dan 

kepuasan terhadap jurusan kuliah atau pekerjaan yang diambil 

saat ini. 

4. Sistem menampilkan laporan uji chi square keterkaitan 

jurusan saat SMA, minat belajar atau bekerja, dan kepuasan 

terhadap jurusan kuliah atau pekerjaan yang diambil saat ini. 

Error Handling Jika data jawaban alumni belum terisi maka data dalam laporan 

kesesuaian alumni dengan jurusan kuliah atau kerja  tidak ada. 

 

3.1.3.3 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

 Berikut adalah kebutuhan-kebutuhan non-fungsioanal yang terdapadat pada 

aplikasi yang dibagi kedalam beberapa kriteria tabel kebutuhan non fungsional 

dapat dilihat pada tabel 3.18. 

Tabel 3.18 Identifikasi Kebutuhan Non Fungsional. 

No Kriteria Kebutuhan Non-Fungsional 

1. Kenyamanan Ketika mengakses aplikasi tracer study, pihak 

pemakai dapat memperoleh kenyamanan dalam segi 

kecepatan dan juga kemudahan. Desain dan tata letak layout 

website harus sesuai dengan kebutuhan user.  

2. Keamanan Aplikasi ini menggunakan password dan hak akses untuk 

menunjang keamanan dari pengguna aplikasi tracer study. 

 

3.2 Planning 

Untuk Perencanaan Kegiatan dimulai dari bulan Mei 2021 sampai dengan 

bulan Desmber 2021. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran  

10. 
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3.3 Modelling 

3.3.1 Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis dan perancangan sistem pada aplikasi tracer 

study. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan perancangan atau desain yang dibuat 

agar sesuai dengan permasalahan yang ada. 

 

3.3.1.1 IPO Diagram 

Dilakukanya proses perancangan sistem yang menggunakan pemodelan input 

proses output (IPO), IPO Diagram ini berfungsi untuk menggambarkan kebutuhan 

input, proses, dan output dari setiap modul. 

A.1 IPO Pengelolaan Master 

Pada IPO master terdapat 6 proses antara lain pengelolaan data tahun periode, 

pengelolaan master jurusan kelas, pengelolaan master alumni, Pengelolaan master 

jenis pertanyaan, pengelolaan master kuisoner, Pengelolaan master alumni, dan 

pengelolaan master user. Untuk proses pengelolaan data tahun periode digunakan 

untuk membuat tahun periode dengan input data tahun periode dan output daftar 

tahun periode, untuk pengelolaan data jurusan kelas data jurusan kelas digunakan 

untuk klasifikasi jurusan pada alumni dengan input data jurusan kelas dan 

didapatkan  output daftar jurusan kelas, untuk pengelolaan data alumni didapatkan 

input data alumni, data periode, dan data jurusan kelas dan memiliki output daftar 

alumni, untuk proses pengelolaan data kuisoner digunakan untuk membuat 

pertanyaan yang akan disi oleh alumni dan memiliki input data kuisoner alumni, 

data periode dan memiliki output daftar kuisoner alumni dan master user memiliki 

input NIS dari alumni, IPO Master dapat dilihat pada gambar 3.3.  

A.2 IPO Transaksi Pengisian dan Pengelolaan Kuisoner 

Pada IPO Transaksi Pengisian dan Pengelolaan Kuisoner terdapat 3 proses 

antara lain pengisian kuisoner alumni, pengelolaan Data menggunakan statstik 

deskriptif, dan pengelolaan data menggunakan chi square untuk proses pengisian 

kuisoner alumni terdapat 3 input yaitu daftar alumni, daftar kuisoner dan jawaban 

dari alumni dan memiliki output daftar jawaban alumni, untuk proses pengelolaan 

statistik deskriptif terdapat input jawaban alumni dan memiliki output hasil data 
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kuisoner, dan untuk proses pengelolaan chi square terdapat input jawaban alumni 

dan memiliki output daftar chi square Untuk IPO Transaksi dapat dilih pada 

Gambar 3.4.  

A.3 IPO Pembuatan Laporan  

Pada IPO Pembuatan Laporan terdapat 4 proses antara lain Pembuatan 

identitas alumni, laporan mengenai kualitas dan fasilitas belajar mengajar, laporan 

kualitas alumni dan laporan keterkaitan jurusan alumni di SMA, minat, dan 

kepuasaan terhadap jurusan perkuliahan atau kerja, untuk laporan identitas alumni 

terdapat input data alumni dan jawaban alumni dan mempunyai ouput laporan 

identitas alumni, untuk laporan mengenai kualitas dan fasilitas belajar mengajar 

mempunyai input hasil data kuisoner yang sudah dikelola dengan statistik deskriptif 

dan output laporan mengenai kualitas dan fasilitas belajar mengajar, untuk laporan 

kualitas alumni mempunyai input hasil hasil data kuisoner yang sudah dikelola 

dengan statistik deskriptif dan output laporan kualitas alumni, dan untuk laporan 

keterkaitan jurusan alumni di SMA, minat, dan kepuasaan terhadap jurusan 

perkuliahan atau kerja,mempunyai input hasil data kuisoner yang sudah diolah 

menggunakn chi square dan mempunyai output  laporan keterkaitan jurusan alumni 

di SMA, minat, dan kepuasaan terhadap jurusan perkuliahan atau kerja. Untuk IPO 

Pembuatan Laporan dapat dilihat pada tabel Gambar 3.5. 
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Gambar 3.3 IPO Pengelolaan Master 



30 

 

 

 

 

Gambar 3.4 IPO Transaksi Pengisian dan Pengelolaan Kuisoner 

 

Gambar 3.5 IPO Pembuatan Laporan 
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3.3.1.2 Perhitungan Chi Square 

Dalam perhitungan chi square keterkaitan jurusan di SMA dengan jurusan 

atau pekerjaan kuliah ini menggunakan 42 data sampel.  tedapat data 20 siswa yang 

jurusannya IPA saat di SMA dengan 12 jawaban sesuai dan 8 tidak sesuai, terdapat 

13 siswa yang jurusannya IPS saat di SMA dengan 8 jawaban sesuai dan 5 tidak 

sesuai, dan terdapat data 9 siswa yang jurusannya Bahasa saat di SMA dengan 7 

jawaban sesuai dan 2 tidak sesuai. Untuk data yang sudah dikategorikan dapat 

dilihat pada Tabel 3.16 Tabel Kategori Uji. 

Sebelum masuk ke perhitungan ditentukan dulu Hipotesis nol (H0) dan 

Hipotesis alternatif (Ha). 

1. Hipotesis nol   :  Jurusan sekolah alumni saat ini sesuai dengan jenis 

pekerjaan atau jurusan kuliah yang diambil saat ini. atau Jurusan sekolah 

berhubungan dengan jenis pekerjaan atau jurusan kuliah yang diambil saat ini 

2. Hipotesis alternatif :  Jurusan Sekolah alumni saat ini tidak sesuai dengan 

jenis pekerjaan atau jurusan kuliah yang diambil saat ini atau Jurusan sekolah 

tidak berhubungan dengan jenis pekerjaan atau jurusan kuliah yang diambil 

saat ini. 

Tabel 3.19 Tabel Kategori Uji 

Jurusan Sekolah  Kesesuaian Jenis Pekerjaan Total 

Sesuai Tidak Sesuai 
IPA 12 8 20 

IPS 8 5 13 

Bahasa 7 2 9 

Total 27 15 42 

 

Seteleh mengkategorikan berdasarkan jurusan dan kesesuaian jenis pekerjaan 

makan dikategorikan lagi berdasarkan kelompok seperti tabel 3.17 Frekuensi 

Kenyataan. 

Tabel 3.20 Tabel Frekuensi Kenyataan 

Kelompok  F0 
IPA-Sesuai 12 

IPA-Tidak Sesuai 8 

IPS-Sesuai 8 

IPS-Tidak Sesuai 5 

Bahasa-Sesuai 7 
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Kelompok  F0 
Bahasa-Tidak Sesuai 2 

 

Setelah mengkategorikan berdasarkan kelompok dan menuliskan setiap 

Frekuensi Kenyataan atau F0 selanjutnya mencari Fh atau Frekuensi Harapan 

dengan cara Fh = (Total Baris / Total Keseluruhan) * Total Kolom. Untuk hasil Fh 

Dapat dilihat pada Tabel 3.18 Frekuensi Harapan. 

Perhitungan : 

IPA – Sesuai : (20 / 42) * 27 = 12,86 

IPA – Tidak Sesuai : (20/15)*15 = 7,14 

IPS – Sesuai : (13/42)*27 = 8,36 

IPS – Tidak Sesuai : (13/42)*15 = 4,64 

Bahasa – Sesuai : (9/42)*27 = 5,79 

Bahasa – Tidak Sesuai : (9/42)*15 = 3,21 

Tabel 3.21 Frekuensi Harapan 
Kelompok F0 Fh 

IPA-Sesuai 12 12,86 

IPA-Tidak Sesuai 8 7,14 

IPS-Sesuai 8 8,36 

IPS-Tidak Sesuai 5 4,64 

Bahasa-Sesuai 7 5,79 

Bahasa-Tidak Sesuai 2 3,21 

 

Setelah Frekuensi harapan dihitung selanjutnya membuat kuadrat frekuensi  

kenyataan dikurangi frekuensi harapan atau (F0-Fh)2  

Perhitungan :  

IPA – Sesuai : (12-12,862 = 0,73 

IPA – Tidak Sesuai : (8 - 7,14)2 = 0,73 

IPS – Sesuai : (8 - 8,36)2 = 0,13 

IPS – Tidak Sesuai : (5 - 4,64) 2 = 0,13 

Bahasa – Sesuai : (7 - 5,79) 2 = 1,47 

Bahasa – Tidak Sesuai : (2 - 3,21)2 = 1,47 
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Tabel 3.22 Kuadrat Frekuensi Kenyataan dikurangi Frekuensi Harapan 
Kelompok F0 Fh (F0-Fh)2 

IPA-Sesuai 12 12,86 0,73 

IPA-Tidak Sesuai 8 7,14 0,73 

IPS-Sesuai 8 8,36 0,13 

IPS-Tidak Sesuai 5 4,64 0,13 

Bahasa-Sesuai 7 5,79 1,47 

Bahasa-Tidak Sesuai 2 3,21 1,47 

 

Setelah kuadrat frekuensi  kenyataan dikurangi frekuensi harapan selanjutnya 

menghitung kuadrat dari frekuensi kenyataan dikurangi frekuensi harapan 

kemudian dibagi frekuensi harapannya atau (F0-Fh)2/Fh. Lalu kolom (F0-Fh)2/Fh 

dijumlah  

IPA – Sesuai : 0,73 / 12,86 = 0,06 

IPA – Tidak Sesuai : 0,73 / 7,14 = 0,10 

IPS – Sesuai : 0,13 / 8,36 = 0,02 

IPS – Tidak Sesuai : 0,13 / 4,64 = 0,03 

Bahasa – Sesuai : 1,47 / 5,79 = 0,25 

Bahasa – Tidak Sesuai : 1,47 / 3,21 = 0,46 

Tabel 3.23 Frekuensi Kudrat dibagi Frekuensi Harapan 
Kelompok F0 Fh (F0-Fh)^2 (F0-Fh)^2 / 

Fh 
IPA-Sesuai 12 12,86 0,73 0,06 

IPA-Tidak Sesuai 8 7,14 0,73 0,10 

IPS-Sesuai 8 8,36 0,13 0,02 

IPS-Tidak Sesuai 5 4,64 0,13 0,03 

Bahasa-Sesuai 7 5,79 1,47 0,25 

Bahasa-Tidak Sesuai 2 3,21 1,47 0,46 

X^2 0,92 

 

Didapatkan chi square hitung 0,92, untuk mengetahui H0 diterima atau di 

tolak maka akan dibandingkan dengan chi square tabel. Disini menggunakan 

signifikansi 0,05 dengan df sesuai kolom dan baris (2-1)(3-1) 

X2 tabel 0,05(db) =  X2 tabel 0,05 (k-1)(b-1) 

   X2 tabel 0,05 (2-1)(3-1) 

   X2 tabel 0,05 (1)(2) 

   X2 tabel 0,05 (2)  
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5,99  

X2 hitung (0,92) < X2 tabel (5,99) 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho di terima atau jurusan sekolah 

berpengaruh terhadap jenis pekerjaan atau jurusan kampus 

 

3.3.1.3 System Flow Diagram 

System Flow Diagram merupakan gambaran aliran data dan prosedur proses 

informasi yang diperlukan dalam sebuah sistem. Hal ini dilakukan dengan berbagai 

simbol yang dihubungkan dengan panah-panah untuk menunjukkan kelanjutan 

aktivitas proses informasi. 

A.1. System Flow Tambah Pertanyaan 

System Flow Tambah pertanyaan dimulai dari sistem menampilkan 

dashboard lalu muncul interface halaman dashboard lalu admin melakukan klik 

pada menu pertanyaan lalu sistem akan menampilkan menu pertanyaan yang data 

nya di ambil dari tabel pertanyaan alumni lalu akan muncul interface halaman 

pertanyaan dan setelah itu admin mengisi pertanyaan dan periode Angkatan lalu 

admin mengeklik simpan setelah itu sistem menyimpan ke database dengan tabel 

pertanyaan alumni setelah melakukan menyimpanan sistem akan menampikan 

notifikasi data berhasil disimpan dan menampilkan list pertanyaan. Untuk system 

flow tambah pertanyaan dapat dilihat pada gambar 3.6 
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Gambar 3.6 System Flow Tambah Pertanyaan 

 

Untuk lebih lengkapnya dari system flow bisa dilihat pada lampiran 1. 

 

3.3.1.4 Context Diagram 

Context Diagram menggambarkan ruang lingkup sistem secara umum. 

Terdapat 3 entitas pada context diagram yaitu Admin (BK), Kepala Sekolah, dan 

Alumni. Berikut ini adalah context diagram dari aplikasi tracer study pada SMAN 

1 Kutorejo dapat dilihat pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Context Diagram 

 

3.3.1.5 Diagram Jenjang 

Diagram Jenjang memberikan gambaran proses dan sub proses pada aplikasi 

tracer study pada SMAN 1 Kutorejo, pada aplikasi ini terdapat 3 proses utama yaitu 

maintance yang berisi pengelolaan data master, pengisian kuisoner yang berisi 

pengisian kuisoner oleh alumni, dan laporan yang berisi tentang laporan-laporan 

untuk kepeluan sekolah. untuk Diagram Jenjang dapat dilihat pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Diagram Jenjang 
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3.3.1.6 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram atau Diagram  Alir Data adalah sebuah diagram yang 

menggambarkan aliran data dari tiap proses atau fungsi pada sistem.  

Data Flow Diagram Level 0 

Data Flow Diagram Level 0 memiliki 3 Proses yaitu Maintance, Pengisian 

kuisoner, dan Laporan. Untuk DFD level 0 dapat dilihat pada gambar 3.9 dan Untuk 

Data Flow Diagram Level 1 dapat di lihat pada Lampiran 2. 
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Gambar 3.9 Data Flow Diagram Level 0
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3.3.1.7 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram model yang menjelaskan 

hubungan tiap tabel atau data yang mempunyai hubungan antar relasi tiap tabel 

dalam basis data. Didalam Entity Relationship Diagram terdiri dari dua model yaitu 

Conceptual Data Model dan Physical Data Model. Di dalam ERD terdapat 8 tabel 

antara lain Tahun_Periode, Alumni, Jenis_Pertanyaan, Jurusan_Kelas, 

Kuisoner_Alumni, Jawaban_Kuisoner, User, dan Pegawai. Yang memiliki field 

masing masing yang di jelaskan pada Desain Basis Data. Untuk gambar conceptual 

data model dapat dilihat pada gambar 3.10 dan untuk physical data model dapat 

dilihat pada gambar 3.11. 

 

Gambar 3.10 Conceptual Data Model 

 

 

Gambar 3.11 Physical Data Model 
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3.3.1.8 Desain Basis Data 

Desain basis data adalah desain struktur atau model data dari basis data pada 

sistem yang didalam nya terdiri tabel user, jurusan_kelas, Alumni, Tahun Periode, 

Kuisoner Alumni, Jawaban Alumni, dan Pegawai. Dari tiap tabel terdapat nama 

tabel, tipe data, panjang data dan penjelasan kegunaan tabel tersebut. Untuk tabel 

Alumni dapat dilihat pada tabel 3.24 dan Untuk melihat lebih detail dari Desain 

Basis Datanya terdapat di Lampiran 3. 

A. Nama Tabel : Alumni 

Fungsi  : Menyimpan data Alumni 

Primary Key : id_alumni 

Foreign Key : id_periode, id_jurusan_kelas 

Tabel 3.24 Tabel Alumni. 

No Nama Atribut Jenis Panjang Keterangan 

1 id_alumni Int  Primary Key 

2 id_periode Int  Foreign key 

3 Id_jurusan_kelas Int  Foreign key 

4 nama_alumni Varchar 100  

5 nis Varchar 100  

6 lulus_tahun Varchar 100  

7 alamat_sekarang Varchar 100  

8 no_telp Numeric 100  

9 email Varchar 100  

10 Status Varchar 100  

11 jk_alumni Varchar 100  

12 keterangan Varchar 100  

 

3.3.1.9 Desain Antarmuka 

Desain antarmuka adalah tampilan berupa desain prototipe sebagai acuan 

desain tampilan yang akan diimplementasikan kedalam sistem. 

A. Desain Dashboard 
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Pada Halaman ini digunakan untuk melihat data yang sudah diolah dengan 

tampilan grafik ataupun chart, Desain Dashboard bisa dilihat pada Gambar 3.12. 

Desain Dashboard. Untuk melihat lebih detail dari desain antarmuka dapat dilihat 

pada Lampiran 4. 

 

Gambar 3.12 Desain Dashboard 

 

3.3.1.10 Desain Testing 

Berikut adalah desain testing halaman master pertanyaan, tujuan dari desain 

testing halamaan master pertanyaan untuk mendapatkan output sesuai yang 

diharapkan. Untuk desain testing master pertanyaandapat dilihat pada tabel 3.25. 

dan untuk detail dari desain testing dapat dilihat pada lampiran 5. 

Tabel 3.25 Desain Testing Master Pertanyaan 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

1. Mengetahui respon halaman 

Master Pertanyaan, jika 

mengisi data sesuai dengan 

inputan yang di sediakan 

1. Periode 

Input disi 

2. Pertanyaan 

disi 

 

Sistem akan menyimpan data 

pertanyaan pada Master 

pertanyaan dan menampilkan 

notifikasi berhasil disimpan 

2. Mengetahui respon halaman 

Master Pertanyaan, jika 

mengedit data sesuai dengan 

inputan yang di sediakan 

1. Periode 

Input disi 

2. Pertanyaan 

disi 

 

Sistem akan menyimpan data 

terbaru dari pertanyaan pada 

Master pertanyaan dan 

menampilkan notifikasi berhasil 

diupdate 
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3. Mengetahui respon halaman 

Master Pertanyaan, Jika 

menekan tombol delete  

 Sistem akan memberikan 

notifikasi “data akan di hapus?” 

dan jika klik yam akan data akan 

terhapus dan sistem akan 

menampilkan notifikasi data 

berhasil di hapus 

4. Mengetahui respon halaman 

Master Pertanyaan, jika  data 

pertanyaan kosong 

1. Inputan 

Periode 

tidak disi 

 

Sistem akan menampilkan pesan 

data harus disi 

 

3.4 Construction  

3.4.1 Pengkodean 

Pada tahap ini pengembangan aplikasi berbasis website menggunakan Bahasa 

pemrograman Hypertext Prepocessor (PHP) dan menggunakan Database My 

Structured Query Language (MYSQL). 

 

3.4.2 Pengujian 

Pada tahap ini pengujian pada aplikasi tracer study dilakuakan menggunakan 

Black box Testing 

 

3.5 Deployment 

Tahap ini dilakukan sebagai langkah untuk mengimplementasikan aplikasi 

pada SMAN 1 Kutorejo serta sebagai cara menyerahkan aplikasi di buat dan diuji 

kepada pihak SMAN 1 Kutorejo. 

 

3.6 Pembuatan Laporan  

Tahapan ini melakukan dokumentasi aplikasi dan pembuatan laporan tugas 

akhir yang bertujuan untuk memahami topik yang



 

 

43 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan perangkat lunak merupakan kebutuhan dari komputer supaya 

dapat di operasikan dengan benar untuk mendukung jalannya aplikasi. Berikut 

merupakan sepsifikasi kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras. 

 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Berikut spesifikasi minimun kebutuhan perangkat lunak yang di perlukan  

pada aplikasi yang terdapat pada tabel 4.1  

Tabel 4.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

No Software Keterangan 

1. Visual Studio Code Text Editor 

2. XAMPP Web Server Local 

3. MYSQL Database Server 

4. Google Chrome Web Browser 

5. Windows 10 Home Sistem Operasi 

 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Berikut spesifikasi minimun kebutuhan perangkat keras yang di perlukan  

pada aplikasi yang terdapat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

No Hardware Spesifikasi 

1. Processor Intel Core i3 

2. RAM 2 GB 

3. Hardisk 200 GB 

4. Devices Mouse, Keyboard, Printer,  

Jaringan Internet 
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4.2 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem yang telah dibuat sesuai dengan hasil analisis dan 

perancangan sistem. Berikut ini adalah beberapa tampilan implementasi aplikasi 

tracer study. Untuk melihat lebih detail dari hasil implementasi dan penjelesannya 

terdapat di Lampiran 5. 

 

4.2.1 Halaman Login 

Halaman Login digunakan untuk validasi masuk ke sistem, dengan inputan 

NIP dan password untuk pihak BK dan Kepala Sekolah dan NIP dan password 

untuk alumni. Halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Halaman Login 

 

4.2.2 Halaman Master Alumni 

Master Alumni digunkan untuk melihat data dari alumni, master alumni 

mempunyai input NIS, Nama Alumni, Jurusan Kelas, Periode Angkatan Lulusan 

Tahun, Alamat, Telepon, Email, Jenis Kelamin. Dan terdapat print out berupa Excel 

dan PDF. Untuk gambar halaman master alumni dapat dilihat pada gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Halaman Master Alumni 

 

4.2.3 Halaman Pengisian Kuisoner Alumni 

Halaman pengisian kuisoner alumni memiliki beberapa pertanyaan 

bergantung dengan kondisi saat ini dari alumni, jika alumni memilih kondisi 

bekerja maka pertanyaannya akan berhubungan dengan pekerjaan dan jika alumni 

memilih kondisi kuliah maka pertanyaannya seputar perkuliahan. untuk gambar 

Halaman pengisian kuisoner alumni dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Halaman Pengisian Kuisoner Alumni  

 

4.2.4 Halaman Dashboard 

Dashboard digunakan untuk melihat data dalam bentuk grafik, dalam 

dashboard terdapat diagram kegiatan lulusan, kampus atau tempat kerja penerima 

alumni, jumlah alumni, jumlah kuisoner yang disi yang mana untuk diagram profesi 
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dapat difilter berdasarkan jurusan kelas saat SMA. Untuk gambar halaman 

Dashboard dapat dilihat pada Gambar 4.4 Halaman Dashboard 

 

Gambar 4.4 Halaman Dashboard 

 

4.3 Hasil Testing 

Hasil Testing merupakan hasil  pengujian yang diperoleh. Berikut pengujian 

terhadap halaman Master Pertanyaan sesuai dengan desain testing yang di buat. 

Untuk hasil testing dapat dillihat pada tabel 4.3 mengenai penjelasan lebih detail 

dari Hasil Testing dijelaskan pada Lampiran 6. 

Tabel 4.3 Hasil Testing Master Pertanyaan 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Implementasi 

1. Mengetahui respon 

halaman Master 

Pertanyaan, jika 

mengisi data sesuai 

dengan inputan yang 

di sediakan 

1. Periode 

Input disi 

2. Pertanyaan 

disi 

 

Sistem akan 

menyimpan data 

pertanyaan pada 

Master pertanyaan 

dan menampilkan 

notifikasi berhasil 

disimpan 

Uji Berhasil 

2. Mengetahui respon 

halaman Master 

Pertanyaan, jika 

mengedit data sesuai 

dengan inputan yang 

di sediakan 

3. Periode 

Input disi 

4. Pertanyaan 

disi 

 

Sistem akan 

menyimpan data 

terbaru dari 

pertanyaan pada 

Master pertanyaan 

dan menampilkan 

Uji Berhasil 
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notifikasi berhasil 

diupdate 

3. Mengetahui respon 

halaman Master 

Pertanyaan, Jika 

menekan tombol 

delete  

 Sistem akan 

memberikan 

notifikasi “data akan 

di hapus?” dan jika 

klik yam aka data 

akan terhapus dan 

sistem akan 

menampilkan 

notifikasi data 

berhasil di hapus 

Uji Berhasil 

4. Mengetahui respon 

halaman Master 

Pertanyaan, jika  data 

pertanyaan kosong 

1. Inputan 

Periode 

disi 

 

Sistem akan 

menampilkan pesan 

data harus disi 

Uji Berhasil 

 

4.4 Hasil pembahasan 

Berdasarkan pembahasan tentang tracer study SMAN 1 Kutorejo berbasis 

website didapatkan hasil sebagai berikut :  

1. Aplikasi ini dapat melakukan penelusuran alumni 

2. Aplikasi ini dapat melakukan pengolahan data identitas alumni yang sudah 

mengisi kuisoner 

3. Aplikasi ini dapat mengelola data master sesuai dengan fungsi 

4. Aplikasi ini dapat menampilkan dashboard sesuai dengan kebutuhan 

5. Aplikasi ini dapat melakukan pengolahan data mengenai kualitas dan 

fasilitas belajar mengajar. 

6. Aplikasi ini dapat melakukan penglolahan data kualitas alumni. 

7. Aplikasi ini dapat melakukan pengujian Kerterkaitan antara jurusan di SMA 

dengan jurusan kuliah atau kerja dengan menggunakan chi square. 

8. Aplikasi ini dapat melakukan cetak PDF dan Excel data identitas alumni
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil implementasi dan evaluasi sistem aplikasi tracer study 

berbasis website pada SMAN 1 Kutorejo maka dapat dibuat kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi tracer study berbasis website pada SMAN 1 Kutorejo dapat 

melakukan proses tracer study dan pengolahan data menggunakan statistik 

deskriptif. 

2. Aplikasi tracer study berbasis website pada SMAN 1 Kutorejo dapat 

melakukan pengelolaan jumlah pengisian kuisoner, banyaknya lulusan yang 

berkuliah bekerja wirausaha, Alumni yang jurusan atau pekerjaan nya sesuai, 

Alumni yang jurusan atau pekerjaan nya tidak sesuai, hasil kuisoner 

mengenai kualitas dan fasilitas belajar mengajar, kampus atau tempat kerja 

penerima alumni terbanyak, kualitas alumni, dan Mengenai keterkaitan antara 

jurusan yang di ambil di SMA, minat belajar atau bekerja dan kepuasan jenis 

pekerjaan/perkuliahan  

3. Aplikasi tracer study terdapat notifikasi secara real-time pada BK saat alumni 

selesai melakukan pengisian kuisoner. 

 

5.2 Saran 

Aplikasi tracer study berbasis website pada SMAN 1 Kutorejo masih perlu di 

kembangkan dengan :  

1. Aplikasi dikembangkan menggunakan API agar bisa terintegrasi dengan 

aplikasi lain. 

2. Sistem dapat ditambahkan pengguna lulusan sebagai penilaian dari kualitas 

alumni yang berkuliah maupun bekerja. 
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