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ABSTRAK

Pengadaan Aplikasi Rapor Online Berbasis
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Informatika Universitas Nusantara PGRI Kediri,
Mei 2015

Perkembangan teknologi komputer di
Indonesia sudah sangat pesat sekali, hal ini
terlihat dari penggunaan teknologi informasi
yang dahulu digunakan hanya pada perusahaan-
perusahaan besar sekarang penggunaan
teknologi informasi sudah digunakan oleh
perusahan-perusahaan kecil dan kini mulai
merambah ke sektor pendidikan seperti sekolah.
Teknologi yang terus berkembang akan
memberikan dampak suatu perubahan pada
sebuah sistem, dimana suatu sistem yang biasa
dilakukan secara manual, kini sistem tersebut
dapat dilakukan secara komputerisasi. Sekolah-
sekolah yang ingin terus meningkatkan kualitas
juga sudah mulai menerapkan penggunaan
teknologi informasi untuk kelancaran kegiatan
di sekolah tersebut salah satunya  dengan
membuat rapor online berbasis web

Rapor Online berbasis WEB adalah
sebuah aplikasi internet yang mana disana
siswa atau wali siswa dapat melihat rapor,
guru dapat menginput data  nilai anak
didiknya, dan juga kepala sekolah bisa
mengatur jadwal pengajaran secara
komputerisasi. Pada saat ini sistem penilaian
yang ada di MTsN 1 Kediri dirasa masih
kurang. Kekurangannya yaitu sistem rapor
masih sangat lambat dan masih harus repot
datang kesekolah untuk melihatnya, karena
alasan tersebut diperlukan aplikasi rapor yang
dapat meningkatkan pelayanan kepada siswa
secara cepat dalam hal mendapatkan hasil nilai
sekaligus memudahkan guru-guru dalam
mengisikan rapor.

Dalam pengembangan aplikasi ini
penulis menggunakan tahapan-tahapan dari
pengembangan SDLC dengan model proses
Waterfall. Sedangkan bahasa pemrograman
yang penulis gunakan adalah PHP dan
menggunakan database MySQL.

Kata Kunci : Rapor Online php, Raport berbasis web, aplikasi nilai online
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I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komputer di Indonesia sudah sangat pesat sekali, hal ini

terlihat dari penggunaan teknologi informasi yang dahulu digunakan hanya pada

perusahaan-perusahaan besar sekarang penggunaan teknologi informasi sudah

digunakan oleh perusahan-perusahaan kecil dan kini mulai merambah ke sektor

pendidikan seperti sekolah. Teknologi yang terus berkembang akan memberikan

dampak suatu perubahan pada sebuah sistem, dimana suatu sistem yang biasa dilakukan

secara manual, kini sistem tersebut dapat dilakukan secara komputerisasi. Sekolah-

sekolah yang  ingin terus meningkatkan kualitas juga sudah mulai menerapkan

penggunaan teknologi informasi untuk kelancaran kegiatan di sekolah tersebut. Beberapa

guru MTsN 1 Kediri membawa laptop ke sekolah, tetapi sayangnya seperti sistem

penilaian hasil belajar atau sistem rapor masih bersifat manual

Pada saat ini sistem penilaian yang ada di MTsN 1 Kediri dirasa masih kurang.

Kekurangan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut. Guru-guru yang ingin mengisi

nilai siswa harus datang ke Sekolah, hal ini dirasakan kurang efektif disebabkan

mengganggu kenyamanan guru diluar jam mengajar. Setiap guru mata pelajaran tidak

bisa melihat hasil raport sebelum diberikan ke  siswa, ini dikuatirkan timbul

kecurangan oleh wali kelas dalam pengisian raport dan juga orang tua siswa yang

berhalangan hadir tidak bisa melihat raport anaknya

Karena alasan tersebut diatas diperlukan aplikasi rapor yang dapat meningkatkan

pelayanan kepada siswa secara cepat dalam hal mendapatkan hasil nilai sekaligus

memudahkan guru-guru dalam mengisikan rapor. Berdasarkan uraian diatas, maka

penulis merasa perlu melakukan pengadaan aplikasi rapor berbasis web. Serta

memberikan suatu solusi untuk menangani masalah tersebut diatas dengan mengusulkan

suatu aplikasi rapor dengan mengambil tema “Rancang Bangun Aplikasi Raport Online”

2. LANDASAN TEORI

2.1 Aplikasi Raport

1. Pengertian Aplikasi

Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk

melakukan suatu tugas khusus. Dhanta (2009)

2. Pengertian Rapor

Menurut Sudjana (1990:22) adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya. Raport berasal dari kata dasar report yang berarti
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laporan. Raport merupakan laporan hasil dari suatu kegiatan yang disusun secara

benar. Materi yang dilapor kan dalam hal ini adalah hasil ulangan harian, tugas

harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kepribadian, ekstrakulikuler

beserta data yang diperlukan yang berkaitan dengan raport

2.2 Website

1. Pengertian Website

Menurut A. Taufiq Hidayatullah, Web adalah bagian paling terlihat sebagai

jaringan terbesar dunia, yakni internet. Website atau situs dapat diartikan sebagai

kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau

gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang

bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling

terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman

(hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi

informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi

informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah

berasal dari pemilik serta  pengguna website. Contoh website  statis adalah berisi

profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti Friendster, Multiply, dll.

Dalam sisi pengembangannya, website statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya

saja, sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik.

2. Unsur-Unsur Dalam Penyediaan Website

Untuk menyediakan sebuah website, maka harus tersedia unsur-unsur

penunjangnya, adalah sebagai berikut :

a. Nama domain (Domain name/URL – Uniform Resource Locator)

Menurut Suwanto Raharjo S.Si, M.Kom nama domain atau biasa disebut

dengan domain name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang

digunakan  untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain

domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah

website pada dunia internet.

Nama domain domain name adalah nama unik yang diberikan untuk

mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di

jaringan komputer ataupun internet.

Contoh : http://www.baliorange.net
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Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa

tahunan. Setelah Nama Domain itu terbeli di salah satu penyedia jasa pendaftaran,

maka pengguna disediakan sebuah kontrol panel untuk administrasinya. Jika

pengguna lupa/tidak memperpanjang masa sewanya, maka nama domain itu akan

di lepas lagi ketersediaannya untuk umum. Nama domain sendiri mempunyai

identifikasi ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan

website tersebut. Contoh nama domain ber-ekstensi internasional adalah com, net,

org, info, biz, name, ws. Contoh nama  domain ber-ekstensi lokasi Negara

Indonesia adalah :

- .co.id : Untuk Badan Usaha yang mempunyai badan hukum sah

- .ac.id : Untuk Lembaga Pendidikan

- .go.id : Khusus untuk Lembaga Pemerintahan Republik Indonesia

- .mil.id : Khusus untuk Lembaga Militer Republik Indonesia

- or.id : Untuk segala macam organisasi yand tidak termasuk dalam

kategori “ac.id”,”co.id”,”go.id”,”mil.id” dan lain lain

- .war.net.id : untuk industri warung internet di Indonesia

- .sch.id : khusus untuk Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan seperti SD, SMP dan atau SMU

- .web.id : Ditujukan bagi badan usaha, organisasi ataupun perseorangan yang

melakukan kegiatannya di World Wide Web

b. Rumah tempat website (Web hosting)

Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam

harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar, video, data email,

statistik, database dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website.

Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting

yang disewa/dipunyai, semakin besar web hosting semakin besar pula data yang

dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website.

Web Hosting  juga diperoleh dengan menyewa. Pengguna akan

memperoleh kontrol panel yang terproteksi dengan username dan password untuk

administrasi websitenya. Besarnya hosting ditentukan ruangan harddisk dengan

ukuran MB (Mega Byte) atau GB (Giga Byte). Lama penyewaan web

hosting rata-rata dihitung per tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari

perusahaan-perusahaan penyewa web hosting yang banyak dijumpai baik di

Indonesia maupun Luar Negeri. Lokasi peletakan pusat data (datacenter) web
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hosting bermacam-macam. Ada yang di Jakarta, Singapore, Inggris, Amerika, dll

dengan harga sewa bervariasi

3. Bahasa Program (Scripts Program)

Adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam

website yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan statis,

dinamis atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak ragam bahasa

program yang digunakan maka akan terlihat website semakin dinamis, dan interaktif

serta terlihat bagus.

Beragam bahasa program saat ini telah hadir untuk mendukung kualitas

website. Jenis jenis bahasa program yang banyak dipakai para desainer website antara

lain HTML, ASP, PHP, JSP, Java Scripts, Java applets, XML, Ajax dsb. Bahasa

dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML sedangkan PHP, ASP, JSP dan lainnya

merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis, dan

interaktifnya situs.

Bahasa program ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. Bahasa

program ini biasanya digunakan untuk membangun portal berita, artikel, forum

diskusi, buku tamu, anggota organisasi, email, mailing list dan lain sebagainya yang

memerlukan update setiap saat

4. Desain website

Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting   serta

penguasaan bahasa program (scripts program), unsur website yang penting dan utama

adalah desain. Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah website.

Desain sangat berpengaruh  kepada penilaian  pengunjung akan  bagus tidaknya

sebuah website.

Untuk membuat website biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa

website designer. Saat ini sangat banyak jasa web designer, terutama di kota-kota

besar. Perlu diketahui bahwa  kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas

designer. Semakin banyak penguasaan web designer tentang beragam

program/software pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs yang

semakin berkualitas, demikian pula sebaliknya. Jasa web designer ini yang umumnya

memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan

semuanya itu tergantung kualitas designer. Program-program desain website salah

satunya adalah Macromedia Firework, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver,

Microsoft Frontpage, dll
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5. Program transfer data ke pusat data

Para web designer mengerjakan website dikomputernya sendiri. Berbagai

bahasa program, data informasi teks, gambar, video, dan suara telah menjadi file- file

pendukung adanya website. File tersebut bisa dibuka menggunakan program

penjelajah (browser) sehingga terlihatlah sebuah website utuh di dalam komputer

sendiri (offline). Tetapi file-file tersebut perlu untuk diletakkan dirumah hosting versi

online agar terakses ke seluruh dunia. Pengguna akan diberikan akses FTP (File

Transfer Protocol) setelah memesan sebuah web hosting   untuk

memindahkan file-file website ke pusat data web hosting. Untuk dapat menggunakan

FTP diperlukan sebuah program FTP, misalnya WS FTP, Smart FTP, Cute FTP, dll.

Program FTP ini banyak ditemui di internet dengan status penggunaan gratis

maupun harus membayar. Para web designer pun dapat menggunakan fasilitas FTP

yang terintegrasi dengan program pembuat website, misal Adobe Dreamweaver

6. Publikasi website

Keberadaan website tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau

dikenal oleh masyarakat atau pengunjung internet. Karena efektif tidaknya situs

sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk

mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi

atau promosi. Publikasi situs di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara

seperti dengan pamlet-pamlet, selebaran, baliho, kartu nama dan lain sebagainya tapi

cara ini bisa dikatakan masih kurang efektif dan sangat terbatas. Cara yang biasanya

dilakukan dan paling efektif dengan tak terbatas ruang atau waktu adalah publikasi

langsung di internet melalui search engine-search engine (mesin pencari, spt : Yahoo,

Google, MSN, Search Indonesia, dsb)

Cara publikasi di search engine ada yang gratis dan ada pula yang

membayar. Yang gratis biasanya terbatas dan cukup lama untuk bisa masuk dan

dikenali di search engine terkenal seperti Yahoo atau Google. Cara efektif publikasi

adalah dengan membayar, walaupun harus sedikit mengeluarkan akan tetapi situs

cepat masuk ke search engine dan dikenal oleh pengunjung

See more at: http://www.baliorange.web.id/pengertian-website-webhosting-

domainname/#sthash.Iik2L9TC.dpuf yang tersimpan dalam server web melalui

protocol yang disebut HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

7. Perpanjangan Sewa Domain Name Dan Web Hosting
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Perlu dipahami bahwa domain name dan web hosting berstatus sewa. Selama

kedua hal itu dibayarkan masa sewa perpanjangannya, maka Anda berhak untuk

memilikinya dan mempergunakannya. Banyak terjadi kasus kelupaan dalam

memperpanjang masa sewanya, atau sulit untuk menghubungi pihak ketiga (web

designer) sebagai perantara pendaftaran awal, maka akan berakibat fatal. Anda akan

kehilangan domain name sebagai identitas dalam dunia internet. Pastikan Anda

mengingat untuk memperpanjang masa sewanya

3. TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Rapor Online Berbasis

Web Di MTsN 1 Kediri “ dilaksanakan di MTsN 1 Kediri.

B. Profil MTsN 1 Kediri

Madrasah Tsanawiyah Negeri I Kota Kediri adalah suatu lembaga pendidikan

lanjutan tingkat pertama yang di dalam aktifitasnya berciri khas/bernuansa Islami. Di

dalam sejarahnya Madrasah Tsanawiyah Negeri I Kota Kediri berawal dari MTs Swasta

yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Islah, dengan dasar pemikiran untuk

mempermudah para santri dalam memperoleh ilmu pengetahuan umum. Kemudian

dinegerikan oleh pemerintah pada tanggal 02 Maret 1970 berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Agama Nomor 16 tahun 1970, dengan urutan dari pusat Nomor 40, sehingga

kode MTsN I Kota Kediri menjadi MTs.m.40.

Madrasah Tsanawiyah Negeri I Kota kediri berada di pinggiran Barat Daya Kota

Kediri, tepatnya terletak di Desa Bandarkidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Siswa

siswinya mayoritas berasal dari pedesaan dan sekitar lereng Gunung Wilis. Berdasarkan

kondisi sosial ekonomi orang tua siswa mayoritas berpenghasilan menengah ke bawah.

Madrasah Tsanawiyah Negeri I Kota Kediri mendapat kepercayaan dan

dukungan yang besar dari masyarakat Kota Kediri terbukti animo masyarakat untuk

menitipkan putra-putrinya memperoleh pendidikan di MTsN I Kota Kediri semakin tahun

meningkat. Hal ini didukung oleh kondisi masyarakat yang meyoritas beragama Islam

dan banyaknya pondok pesantren yang ada di Kota Kediri.

Dalam menjalankan aktifitasnya dan untuk menjaga eksistensinya, Madrasah

Tsanawiyah Negeri I Kota Kediri menggunakan motto “Tertib, Disiplin, Berprestasi

disamping Cepat, Tepat, Dapat dan Selamat”
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Demikian sepintas gambaran profil Madrasah Tsanawiyah Negeri I Kota Kediri

dan lebih detailnya yang merupakan data-data lebih terinci ada pada halaman berikut.

Periode Kepemimpinan MTsN I Kediri :

1. Tahun 1970 s.d. 1978 : Drs. BAEDOWI

2. Tahun 1978 s.d. 1984 : Drs. MAKSUM

3. Tahun 1984 s.d. 1991 : DAMIN, BA

4. Tahun 1991 s.d. 2002 : Drs. H. WIDOJO ATMODJO

5. Tahun 2002 s.d. 2003 : HUSEIN AW, S.Pd

6. Tahun 2003 s.d. 2005 : Drs. ABU AMAN

7. Tahun 2005 s.d. 2009 : SJA’RONI, M.Pd.I

8. Tahun 2009 s.d. 2010 : Drs. SUGENG SUPRIYONO

10. Tahun 2011 s.d sekarang : Drs. MUH. NIZAR. M. Pd

Program Sekolah

1. Super Class / Unggulan

2. Reguler Class

C. Visi dan Misi

VISI

"Terwujudnya Siswa yang unggul dalam prestasi, Cerdas, Terampil, Kreatif, Inovatif

Bermoral, Beraklakul Karimah dan Berbudaya Lingkungan"

MISI

1. Meningkatkan Kepribadian siswa yang Islami melalui pembelajaran sesuai dengan

kondisi dan perkembangan siswa.

2.  Mengembangkan dan melaksanakan proses pendidikan dan  pelatihan melalui

pembelajaran untuk menciptakan kecakapan hidup yang senantiasa memperlihatkan

akar budaya bangsa  tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang dilandasi iman dan taqwa.

3.  Meningkatkan pendidikan ekstrakulikuler  siswa sesuai perkembangan dan kebutuhan

dunia kerja

4. ANALISIS DAN PERANCANGAN

1. Analisis Sistem

A. Analisis Sistem Berjalan
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Proses pemantauan perkembangan kemampuan siswa pada sistem yang

sedang berjalan dilakukan dengan cara konvensional, dimana siswa hanya bisa

melihat nilai hasil dari kemampuannya tersebut pada akhir masa pembelajaran atau

yang kita kenal dengan istilah pembagian rapor siswa. Sistem dirasa kurang baik

untuk memantau kemampuan siswa secara keseluruhan, karena sistem ini hanya

memberikan hasil akhir dari segala aktivitas belajar yang dijalani oleh seorang siswa,

sehingga proses-proses pembelajaran yang dijalani seorang siswa dari hari ke

harinya tidak terpantau.

Berikut ini merupakan  flowchart proses pemantauan perkembangan

kemampuan siswa pada sistem yang sedang berjalan di MTsN 1 Kediri

Tabel 4.1 Flowchart pemantauan perkembangan kemampuan siswa

Siswa / Wali Kelas Wali

Kelas
Mulai

Datang Ke

Sekolah

Raport Memberikan

raport

RaportAdapun penjelasan dari flowchart diatas yaitu

1) Datang langsung ke sekolah

a) Siswa dan wali siswa datang langsung ke sekolah untuk mengambil dokumen

prestasi (selanjutnya disebut rapor) hasil pembelajaran siswa selama proses

belajar mengajar

b) Setelah siswa atau  wali siswa mendapatkan giliran untuk proses

pengambilan rapor, wali kelas akan menginformasikan perkembangan
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kemampuan siswa secara global  saja dikarenakan keterbatasan waktu wali

kelas  untuk menangani wali siswa lainnya

c) Proses akhir dari sistem yang sedang berjalan ini adalah diterimanya rapor

oleh wali siswa yang dapat dibawa pulang. Di MTsN 1 Kediri pengolahan data

nilai diawali dengan pengambilan nilai dari arsip data nilai yang dimiliki guru

kemudian nilai diinputkan ke dalam sistem rapor yang sudah terinstal pada

beberapa komputer yang berada di Data Center

Tabel 4.2 Flowchart pengolahan data nilai lama

B. DFD Sistem Berjalan

Dalam penulisan skripsi ini penulis melengkapinya dengan Data Flow Diagram untuk

memudahkan pemahaman prosedur sistem berjalan pada pengolahan data nilai pada

MTsN 1 Kediri
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Gambar 4.1 Diagram Konteks Sistem Berjalan

Gambar 4.2 Diagram DFD Level Nol

C. Identifikasi Masalah

Dengan semakin berkembangnya dunia pendidikan, proses pemantauan

perkembangan kemampuan siswa pada sistem yang sedang berjalan masih belum

dapat mengatasi beberapa permasalahan maka diperlukan suatu aplikasi yang dapat

menawarkan kemudahan memperoleh informasi dimana saja dan kapan saja, terutama

dalam hal representasi informasi perkembangan kemampuan siswa dengan proses

manajemen database yang praktis dan cepat serta didukung dengan informasi yang

lengkap tentang perkembangan kemampuan siswa yang dibutuhkan siswa dan wali

siswa

Hasil dari wawancara yang menghasilkan user requirement, bahwa MTsN 1

Kediri belum mempunyai  fasilitas untuk pemantauan perkembangan kemampuan

siswa secara online. Untuk mengembangkan sistem tersebut, maka penulis mencoba

untuk mengembangkan aplikasi rapor berbasis web, yang mana pada aplikasi ini kita

bisa mendapatkan informasi mengenai perkembangan prestasi dan nilai siswa yang

bersangkutan melalui internet dengan membuka halaman web yang berisi informasi
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perkembangan pendidikan siswa dengan fasilitas username dan password. Adapun

masalah untuk pengembangan sistem yang berjalan ini, yaitu :

1) Siswa tidak mempunyai rekapan data nilainya sendiri bila sewaktu- waktu

dibutuhkan untuk kepentingan remedial (perbaikan nilai)

2) Belum tersedianya fasilitas penilaian secara online yang dapat diakses, dibuat dan

dirubah oleh guru-guru, sehingga penilaian siswa belum dapat direpserentasikan

secara cepat dan akurat

3) Belum tersedianya fasilitas administrator secara online dimana administrator

dapat mengatur database penilaian melalui website kapan saja

5. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

1. Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah prosedur - prosedur yang   dilakukan dalam

penyelesaian desain sistem yang ada dalam rancangan sistem yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari implementasi sistem ini adalah sebagai berikut :

a. Menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui sebelumnya

b. Memastikan bahwa pemakai (user) dapat mengoperasikan sistem baru

c. Menguji apakah sistem baru tersebut sesuai dengan pemakai

d. Memastikan bahwa konversi ke sistem baru berjalan yaitu dengan membuat

rencana,  mengontrol dan  melakukan instalasi baru  secara benar

Perancangan sistem yang   telah dikerjakan dapat berjalan baik atau

tidak, maka perlu dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dikerjakan. Untuk

itu dibutuhkan beberapa komponen utama yang mencangkup perangkat keras

(hardware), perangkat lunak (software), dan perangkat operator (brainware)

2. Pemrograman (Coding)

Pada tahap ini penulis menggunakan PHP versi 5.3.8, Mysql versi 5.5.16 sebagai

basis datanya, dan Apache versi 2.2.21 sebagai web servernya. Dalam mengkonfigurasi

program tampilannya penulis menggunakan Macromedia Dreamweaver   MX sebagai

pengolah codingnya. Untuk tools desain digunakan Ms. Office Visio, penulis

menggunakan Mozilla Firefox dan Google Chrome sebagai web browser

3. Pengujian (Testing)
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Pada tahap pengujian ini, penulis menggunakan spesifikasi perangkat keras

dan perangkat lunak untuk sistem administrator adalah sebagai berikut :

a. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) .Operating Sistem : Microsoft Windows 7

2) Web Browser : Mozilla Firefox

b. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan adalah sebagai berikut

1) Motherboard : Asus X200CA

2) Processor : Intel Celeron 1007U 1.50 GHz

3) Hard Disk : 500 GB

4) RAM : 4 GB

5) VGA : 2 GB

Pada tahap  ini, penulis  juga menguji sistem yang telah  dibangun dengan

metode Black-Box. Pada pengujian black-box ini yang pertama penulis uji yaituform

input data siswa dan form sign up. Pada form tersebut penulis menemukan beberapa

kesalahan validasi yaitu sebagai berikut :

a. Kolom NIS (Nomor Induk Siswa) bisa dimasukan karakter ataupun gabungan angka

dan karakter

b. Kolom telpon bisa dimasukan angka dan karakter

c. Tidak ada batasan karakter minimal untuk password

Pengujian kedua adalah pengujian form input nilai penulis menemukan

kesalahan validasi yaitu walaupun kolom NIS diisikan  sembarangan, tetap input

nilai bernilai sukses

Pengujian ketiga adalah pengujian form input hasil ujian nasional, penulis

menemukan kesalahan validasi yaitu kolom NIS yang diinputkan sembarangan juga tetap

dapat bernilai sukses

Pengujian keempat adalah pengujian form ganti password, penulis menemukan

kesalahan yaitu bila password gagal terganti maka tidak ada warning apapun.

Dengan ditemukannya kesalahan-kesalahan tersebut maka tahap pengujian dianggap

berhasil, karena memang tujuan dari pengujian adalah menemukan kesalahan-kesalahan.

Dan dari kesalahan yang terjadi penulis segera mencari solusi untuk memecahkan

permasalahan kesalahan tersebut sehingga kinerja sistem menjadi lebih baik dari segi

fungsional.

Terakhir dengan metode User Acceptance Test (Penerimaan Pengguna), yaitu

melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah selesai oleh user. User Acceptance
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Test dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat dapat dimengerti

dan dijalankan dengan mudah oleh user dan dapat dikatakan user friendly. Untuk

mengetahui apakah aplikasi yang dibuat ini dapat dikatakan user friendly, penulis

memberikan beberapa kuisioner kepada guru dan siswa. Dari hasil kuisioner 90 persen

menyatakan bahwa aplikasi rapor ini sudah dapat dikatakan user friendly.

6. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab-bab

sebelumnya, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Aplikasi Rapor Berbasis Web ini dikatakan efektif dan efisien dikarenakan kemudahan

dalam mengakses aplikasi sehingga memudahkan guru dan siswa menggunakannya

b. Aplikasi Rapor Berbasis Web ini dibuat menggunakan fasilitas keamanan

menggunakan username dan password sehingga setiap user yang masuk ke dalam

aplikasi sesuai level usernya

c. Aplikasi Rapor Berbasis Web ini juga dibuat sedemikian rupa sehingga admin dapat

mengatur jadwal pengajaran dengan mudah

2. Saran

Setelah mendapatkan beberapa kesimpulan dari perancangan sistem raport online

berbasis web, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

a. Aplikasi ini kedepannya diharapkan mampu mengolah kehadiran siswa atau absen

b. Diharapkan kedepannya aplikasi dapat menampilkan laporan jumlah siswa yang naik

kelas dan tidak naik kelas

c. Aplikasi ini kedepannya dapat memiliki tampilan yang interaktif dan menarik

d. Keamanan aplikasi memang sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya

penyusupan oleh hacker, database error dan lain-lain

e. Aplikasi ini kedepannya dapat memiliki menu cetak
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