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Abstract 

Events schedule is one of  the most important thing in an organitation, company and institution to 

organize all of the events plans that are already prepared.  Even Strinx Music School as 

educational institution that is serve music course also need this events schedule to organize its 

plans that are course schedules and other events, but in the progress there are some difficulty 

because all of the events schedule are not documentated on special book but they are 

documentated on student present book and just event schedule, not else events include. Based on 

these problem, creating a web system that named calendar events using CakePHP framework is 

the answer to fulfill the problem. This research methode using prototyping methode in the process 

of implementing this system, which is make the system will be easear to developed. 
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Abstrak 

Jadwal kegiatan adalah salah satu unsur yang penting dalam sebuah organisasi, perusahaan, 

instansi dan lembaga untuk dapat mengatur semua rencana kegiatan yang sudah dan akan 

dilaksanakan. Tak terkecuali Strinx Music Shcool sebagai organisasi pendidikan yang 

memberikan kursus musik juga membutuhkan jadwal kegiatan untuk mengatur semua kegiatan 

termasuk kegiatan belajar mengajar dan kegiatan tambahan dengan penganggalan yang jelas. 

Tetapi dalam pelaksanaanya masih mengalami kendala dikarenakan semua jadwal dan agenda 

kegiatan yang ada tidak didokumentasikan secara khusus tetapi dimasukkan ke dalam absensi 

siswa, itupun hanya jadwal kegiatan dan tidak untuk kegiatan tambahan lain. Berdasarkan masalah 

ini dbuat sebuah sistem web kalender jadwal kegiatan berbasis CakePHP. Penelitian ini 

menggunakan metode Prototyping dalam perancangan dan pembuatannya, karena dengan 

menggunakan metode ini perancangan sistem akan lebih mudah dengan adanya partisipasi 

pengguna dalam perancangan dan pembuatan sistem. 
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1. Pendahuluan 

Berkembangnya musik di Indonesia dewasa ini membuat semakin 

bertambahnya jumlah sekolah musik yang didirikan. Sekolah musik Strinx salah 

satu dari sekian banyak sekolah musik yang pada saat ini sedang berkembang. 

Dalam kegiatannya Strinx Music School mempunyai daftar kegiatan yang 

digunakannya untuk mengatur semua kegiatan les musik. Mengingat jumlah  

peserta didik saat ini yang bergabung mengikuti pendidikan musik di Strinx 

Music School berjumlah 30 orang, dengan jumlah instruktur terbatas sekitar 6 

orang dan ruangan kursus yang terbatas pula (3 ruangan untuk kegiatan kursus 

yaitu ruang piano, ruang drum, ruang gabungan biola, vokal dan gitar),  maka 

pihak Strinx dituntut harus memiliki sebuah sistem yang dapat menangani semua 

jadwal kegiatan kursus musik untuk masing-masing peserta didik agar tidak 

saling berbenturan dalam hal penentuan waktu jadwal kegiatan. 

Untuk menjawab permasalahan ini maka dibuatlah suatu aplikasi kalender 

jadwal kegiatan berbasis web dengan menggunakan teknologi Cakephp 

framework. Cakephp sendiri adalah framework yang bekerja dengan 

menggunakan konsep MVC[1]. Penggunaan Cakephp dimaksudkan agar nantinya 

aplikasi kalender ini dapat dikembangkan lagi karena bersifat open source 

sehingga memungkinkan developer mengembangkan ide-idenya. Dan juga 

terdapatnya MVC (Model, View, Controller) yang merupakan suatu konsep yang 

memungkinkan pengerjaan web antara logika dan presentasi web dilakukan secara 

terpisah, sehingga aplikasi kalender kegiatan dapat dikerjakan secara fokus 

dengan apa yang ingin dikembangkan[1]. 

 

2. Kajian Pustaka 

 

Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Harry Setyo Wicaksono tentang 

Perancangan dan Pembuatan Kalender Digital Berdasarkan Empat Sistem 

Penanggalan Berbasis Microcontroller, dimana penelitian ini membuat sebuah 

sistem penanggalan untuk mengkonversi penanggalan  ke dalam empat macam 

sistem penanggalan yaitu : Arab, Masehi, Cina, Jawa[7]. Dalam pembuatannya 

penelitian ini berbasis microcontroller dengan menggunakan display dot matrix 

yang dapat menampilkan keseluruhan sistem penanggalan. 

Penelitian lain yang sudah dilakukan adalah yang berhubungan dengan 

jadwal kegiatan yaitu rancang bangun agenda online yang dilakukan oleh Gede 

Bayu Wicaksono dengan menggunakan HTML (Hyper Text Mark Up Language), 

yaitu suatu format data yang digunakan untuk membuat dokumen hypertext yang 

dapat dibaca dari suatu platform komputer ke komputer lain[8]. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengatur agenda tiap departemen di dalam sebuah perusahaan, 

sehingga masing-masing karyawan dapat melakukan update jadwal kegiatan 

dalam agenda kegiatan dengan cepat dan mudah. 

Selanjutnya penelitian terdahulu yang lain adalah penelitian yang 

berhubungan dengan teknologi CakePHP. Perancangan dan Pembuatan Content 

Management System (CMS) Laboratorium ‘iLab’ Menggunakan Framework 

CakePHP oleh Sunu Wibirama [9]. Penelitian ini berisi tentang pembuatan 
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manajemen laboratorium dengan menggunakan teknologi CMS 

diimplementasikan dengan teknologi CakePHP. 

 

Kalender 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia  kalender adalah daftar hari, bulan 

dalam setahun dan juga penanggalan[4]. Kalender yang digunakan secara umum 

ialah kalender lunar, solar, kalender lunisolar. Kalender Lunar adalah kalender 

yang disesuaikan dengan pergerakan bulan. Kalender solar adalah kalender yang 

didasarkan dari musim dan pergerakan matahari. Kalender lunisolar adalah 

kalender yang disesuaikan dengan pergerakan bulan dan matahari[5]. 

 Adapun yang saat ini digunakan dan dimengerti secara umum adalah 

kalender solar. Kalender ini menggunakan musim dan revolusi bumi mengitari 

matahari, dan hari yang digunakan oleh kalender solar ada tujuh hari, antara lain 

Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dalam penelitian ini jenis 

kalender yang dipakai adalah Kalender Solar. 

 

CakePHP 

CakePHP adalah sebuah framework PHP yang bersifat open source. 

CakePHP merupakan struktur dasar bagi para programmer dalam membuat 

sebuah aplikasi web, karena secara umum tujuan dari adanya CakePHP adalah 

untuk memungkinkan kita untuk bekerja dengan terstruktur[1].  

Keunggulan yang dimiliki CakePHP antara lain : Open source, mendukung 

Ajax, Automatic Function, mendukung PHP 4 dan 5, dapat dijalankan pada 

hampir semua webbrowser dan server, menggunakan konsep MVC (Model, View, 

Controller), mendukung ORM (Object Relational Model) dan komunitas 

pengguna yang besar dan forum yang cukup baik. Sedangkan kelemahan yang 

dimiliki oleh CakePHP antara lain : manual book yang tidak selengkap 

framework lain serta terlalu banyak aturan. 

 

Konsep MVC (Model, Controller, View) 

 MVC (Model, Controller, View) merupakan alur kerja atau konsep yang 

digunakan CakePHP. Konsep inilah yang membuat halaman web apabila 

dikerjakan mengandung kode, karena adanya pemisahan antara struktur tampilan 

dan logika. Adapun konsep MVC dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Konsep MVC [1] 
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 Dari Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa Client, merupakan pengguna saat 

meminta request pada url web browser. Dispatcher, berfungsi untuk memeriksa 

url yang diminta serta menangani permintaan yang sesuai dengan controller. 

Model, merupakan tempat untuk representasi data atau bagian yang berhubungan 

dengan database. View, merupakan tempat untuk memberi informasi atau 

menampilkan data yang diminta pengguna ke dalam layar. 

 

3. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini hal pertama yang dilakukan adalah pengumpulan dan 

analisis data dengan sumber data Strinx Music School Ambarawa. Pengumpulan 

data dilakukan dengan mewawancarai petugas admin Strinx. Dari wawancara 

tersebut hal-hal mengenai data siswa, data pengajar, data ruangan, jadwal 

kegiatan dan bagaimana sistem yang digunakan untuk mengatur kegiatan kursus 

musik didapatkan secara lengkap untuk nantinya dianalisis. 

Metode perancangan aplikasi kalender ini menggunakan metode 

prototyping. Metode ini merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan yang bertahap sehingga dapat segera dievaluasi 

oleh user.  Metode Protoyping digunakan pada saat user  hanya memberikan 

beberapa kebutuhan umum software tanpa detailinput, proses, atau detailoutput. 

Dalam metode ini developer mempunyai kemudahan untuk berkomunikasi 

dengan user dalam merancang kebutuhan, karena user juga ikut berperan aktif 

dalam menentukan kebutuhan. Tahapan dalam metode Prototyping ini dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 
 

Gambar 2. Metode Prototyping[6] 

 

Gambar 2 menerangkan bahwa metode ini diawali dengan melakukan 

diskusi dengan user atau customer. Pada tahap ini developer mendengarkan apa 

yang menjadi kebutuhan dari user menyangkut sistem yang akan dibuat.  

Tahap selanjutnya adalah proses perancangan yang berfokus pada penyajian 

rancangan dengan membuat format input, proses dan output berupa diagram dan 

tampilan antar muka dari sistem yang akan dibangun. Tahap ini berguna untuk 
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memberikan gambaran pada user dan pada pembangun sistem dalam 

mengembangkan sistem yang akan dibangun.  

Langkah selanjutnya prototype diserahkan dan dievaluasi oleh user. Dari 

proses  ini akan diketahui kekurangan yang masih ada pada prototype yang sudah 

dibangun. Umpan balik dari user digunakan untuk memperbaiki kriteria 

kebutuhan dari software. Hal ini dilakukan berulang-ulang dimana prototype 

disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan user dan pengembang memiliki 

pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang diinginkan user untuk dipenuhi 

[6]. 

 

Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem dilakukan dengan menggunkan UML (Unified 

Modelling Language). Use case diagram berfungsi untuk menggambarkan 

kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Use case dibuat berdasarkan keperluan 

actor dan menggunakan kata kerja. Dalam aplikasi kalender kegiatan ini actor 

yang menggunakan sistem adalah admin, pengajar, siswa atau pun orang tua dari 

siswa. Use casediagram pengguna dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Use case Diagram 
 

Gambar 3  menerangkan fungsi-fungsi dari sistem mulai dari melihat jadwal 

sampai dengan manajemen data dengan cara login terlebih dahulu. Untuk 

pengajar dan siswa hanya mempunyai hak untuk  hal melihat data yang 

ditampilkan dalam web tetapi hak untuk memanipulasi data hanya terbatas tidak 

seperti yang dimiliki oleh admin. 

Activity diagram merupakan cara lain dalam memodelkan aliran kejadian. 

Diagram ini berfungsi untuk menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem 

yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing aliran dimulai, apa yang 

terjadi, dan bagaimana aktivitas tersebut berakhir. 

 Pada aplikasi kalender kegiatan ini aliran tindakan yang dilakukan secara 

umum dibagi menjadi dua, yaitu tindakan menginput data yang berupa data 

kegiatan dan memanipulasi data kegiatan yang sudah ada dengan fungsi-fungsi 
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insert, update, delete apabila diperlukan perubahan-perubahan pada data kegiatan. 

Untuk tindakan input data kegiatan dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Activity Diagram Input Data 

 

Sistem dimulai pada saat administrator melakukan login, dilanjutkan 

dengan adminstrator mulai memasukkan data kegiatan ke dalam kalender. Untuk 

tindakan manupilasi data kegiatan dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Activity Diagram Manipuliasi Data 
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Seperti halnya pada saat memasukkan data, pada saat memanipulasi data 

seorang administrator juga harus login terlebih dahulu untuk bisa masuk ke 

dalam sistem dan memulai untuk memanipulasi data.Sequence diagram 

menggambarkan interaksi antar obyek di dalam dan di luar sistem berupa pesan 

atau message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri dari 

dimensi vertikal yang merupakan waktu dan dimensi horizontal yang merupakan 

komponen yang terkait. Sequence diagram menggambarkan langkah yang 

dilakukan sebagai respon dari sebuah event atau kejadian untuk menghasilkan 

suatu output tertentu. 

 Seperti pada activity diagram, sequence diagram yang dimiliki oleh 

sistem ini mempunyai 2 macam. Yang pertama administrator memasukkan data 

kegiatan pada Gambar 6.  

 

 

 
 

Gambar 6.Sequence Diagram Input Kegiatan 

 

 

Gambar 6 menerangkan bahwa untuk dapat input data, maka admin harus 

melakukan login terlebih dahulu dengan cara memasukkan username dan 

password pada halaman login, kemudian berhasil login maka akan memasuki 

halaman admin guna melakukan penambahan data melalui form tambah data. 

Apabila sudah dilakukan penambahan data maka data akan disimpan ke dalam 

database dan setelah itu data berhasil disimpan. 

Sequence diagram yang kedua adalah sequence diagram untuk 

menerangkan bagaimana cara memanipulasi data kegiatan mulai dari insert, 

update, delete. Diagram ini dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Sequence diagram  Manipulasi Data Kegiatan 

 

Seperti halnya pada saat memasukkan data, hal yang sama juga dilakukan 

untuk dapat memanipulasi data, seorang admin harus login terlebih dahulu untuk 

dapat selanjutnya masuk ke halaman admin untuk memanipulasi atau melakukan 

update data yang ada. 

Class diagram menggambarkan struktur obyek, deskripsi obyek, class, 

package, serta relasi satu sama lain. Class diagram digambarkan dalam beberapa 

kelas serta paket yang ada dalam sistem. Class diagram aplikasi kalender jadwal 

kegiatan Strinx Music School dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Class Diagram Aplikasi Kalender 
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Pada Gambar 8 menerangkan bahwa class AdminsController sebagai class 

mempunyai beberapa atribut dan operasi yang berisi tentang kemampuan untuk 

login, lihat data, mengelola data. Pengelolaan data meliputi manipulasi data yang 

ada di dalam class SiswasController, PengajarsController, EventsController, 

EventTypesController. 

 

Perancangan Antarmuka Aplikasi 

 Rancangan antarmuka aplikasi kalender jadwal kegiatan berbasis CakePHP 

yang akan dibuat, dibagi menjadi 2 halaman pokok yaitu halaman utama dan 

halaman admin. Halaman dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 9. Rancangan Antarmuka Halaman Home 

 

Pada Gambar 9 diterangkan bahwa halaman utama memiliki 3 elemen 

utama yaitu banner, menu kiri, konten dan footer, dimana untuk menu kiri 

terdapat beberapa sub menu yaitu Beranda, Daftar Pengajar, Daftar Siswa, Daftar 

Jadwal, Kalender. Untuk melihat isi dari sub menu yang ada user hanya meng-

klik sub menu yang kemudian akan menampilkan isi dari masing-masing sub 

menu pada bagian Content. 

 

Gambar 10. Rancangan Antarmuka Halaman Login 
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Halaman yang dipaparkan pada Gambar 10 akan dilalui oleh user yaitu 

seorang admin untuk dapat masuk ke dalam halaman admin. 

 
Gambar 11. Rancangan Antarmuka Halaman Admin Manajemen Pengajar 

 

Gambar 11 merupakan tampilan dari antarmuka manajemen pengajar. 

Halaman ini berfungsi untuk admin dapat memanajemen data pengajar mulai dari 

insert, delete, update data pengajar.  

 

Gambar 12. Rancangan Antarmuka Tampilan Halaman Admin Manajemen Siswa 

 

Tabel pengajar Action 

view edit 

delete 

Tambah 

Tabel siswa Action 

view edit 

delete 

Tambah 
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 Halaman admin manajemen seperti yang ditunjukan pada Gambar 12 

menerangkan bahwa admin mempunyai hak untuk menambah dan mengelola data 

siswa yang ada mulai dari edit sampai dengan hapus data. 

 

Gambar 13. Rancangan Antarmuka Halaman Admin Manajemen Kalender Kegiatan 

 

 Pada halaman yang ditunjukan pada Gambar 13 ini seorang admin 

mempunyai hak untuk menambah data kegiatan dan mengelola data kegiatan 

yang sudah ada untuk nantinya ditampilkan dalam tampilan kalender. 

 

4. Implementasi dan Pembahasan 
 

Halaman Home 

 

 
Gambar 14. Halaman Home 

 

Full Calendar 

Tambah 
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 Gambar 14 adalah halaman awal (home) dari aplikasi kalender jadwal 

kegiatan ini. Pada halaman utama ini disediadakan menu yaitu : beranda untuk 

link ke halaman utama atau home; daftar pengajar : untuk melihat data guru atau 

pengajat yang ada di Strinx Music School Ambarawa; daftar siswa : untuk 

melihat data siswa yang ada di Strinx; daftar kegiatan : untuk melihat tabel semua 

kegiatan yang sudah dan akan diadakan oleh Strinx, termasuk keterangan siswa 

yang membolos, dll; kalender kegiatan : berfungsi untuk melihat data kegiatan 

dalam tampilan tampilan Full calendar. 

 

Halaman Login 

 Dalam aplikasi kalender ini tidak disediakan menu untuk dapat melakukan 

login. Pengguna yang akan melakukan login dapat langsung mengetikan alamat 

url halaman login ini, dan untuk dapat mengakses halaman admin seorang 

pengguna harus memasukkan username dan password pada form yang sudah 

disediakan, yang ditunjukan pada Gambar 15. 

 

 
 

Gambar 15. Halaman Login 

 

Potongan kode untuk fungsi login pada halaman login dapat dilihat pada 

Kode Program 1. 

 
Kode Program 1. Fungsi Login 
 

1<?php 

2 App::uses('AppController', 'Controller'); 

3 class AdminsController extends AppController { 

4   var $name = 'Admins'; 

5 public function login() { 

6            if(empty($this->data['Admin']) == false){ 

7                if(($admin = $this->Admin->validateLogin($this->data['Admin']))  

8 != false) { 

9                   $this->Session->write('Admin', $admin); 
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10                    $this->redirect(array('plugin' => '','controller' => 

11 'admins', 'action' => 'index')); 

12                }else{ 

13                    $this->Session->setFlash('Incorrect or Invalid username & 

14 password', true); 

15                    $this->redirect(array('plugin' => '','controller' => 

16 'admins', 'action' => 'login')); 

17                } 

18            }  

19 } 

20 } 

21 ?> 

 

 Dalam Kode Program 1 menunjukkan kelebihan CakePHP yang 

mempunyai automagic function yaitu CakePHP menyediakan fungsi validasi, 

input, session, auth, dan lain-lain. Admin akan memasukkan data password dan 

username yang selanjutnya sistem akan melakukan validasi dan apabila ada 

kesalahan CakePHP pada sistem akan menampilkan session untuk 

memperingatkan kalau terjadi kesalahan pada saat input username dan password. 
 

Halaman Admin Manajemen pengajar  

 

 
 

Gambar 16. Halaman AdminManajemen Pengajar 

 

 Halaman manajemen pengajar berfungsi untuk memanajemen data guru 

atau pengajar musik yang ada pada Strinx. Pada Gambar 16 ditunjukan data 

mengenai semua pengajar yang ada di Strinx Music School. Pada halaman ini 

juga disediakan fungsi-fungsi seperti : view, edit, delete. Potongan kode program 

fungsi view dapat dilihat pada Kode Program 2. 
 

Kode Program 2. Fungsi View 
 

1 public function view($id = null) { 

2   $this->Pengajar->id = $id; 

3   if (!$this->Pengajar->exists()) { 

4   throw new NotFoundException(__('Invalid pengajar')); 
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5  } 

6  $this->set('pengajar', $this->Pengajar->read(null, $id)); 

7 }  

 

 Pada Kode Program 2 ditunjukkan fungsi viewdetail data seorang pengajar. 

Sistem akan diarahkan untuk memilih pengajar sesuai dengan id yang pengajar 

punya. Hal ini menunjukkan kelebihan CakePHP dalam hal mendukung ORM  

dengan menterjemahkan relational database menjadi kode program pada model 

untuk nantinya fungsi tersebut akan dipanggil oleh controller 

 Pada halaman ini admin juga disediakan menu untuk menambahkan data 

pengajar. Halaman untuk menambah data pengajar dapat dilihat pada  Gambar 17. 

 

 
 

Gambar 17. Halaman Tambah Pengajar 

 

Gambar 17 menunjukkan bahwa seorang admin diminta untuk mengisi 

semua form yang ada. Berikut ini potongan kode program fungsi tambah pengajar 

ditunjukkan pada Kode Program 3. 

 
Kode Program 3. Tambah Data Pengajar 

 
1 public function add() { 

2  if ($this->request->is('post')) { 

3   $this->Pengajar->create(); 

4   if ($this->Pengajar->save($this->request->data)) { 

5    $this->Session->setFlash(__('Data Pengajar Baru  

6      Berhasil Disimpan')); 

7    $this->redirect(array('action' => 'index')); 

8   } else { 

9    $this->Session->setFlash(__('Data Pengajar Baru  

10      Tidak Bisa Disimpan. Coba Lagi')); 

11   } 

12  } 

13 } 
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 Kode program 3 menunjukkan bahwa apabila data berhasil disimpan maka 

akan diteruskan ke halaman index dan data yang sudah dimasukkan dapat 

langsung ditampilkan. Tetapi apabila gagal disimpan maka sistem akan 

menampilkan pesan dalam flash dengan pemberitahuan untuk mencoba lagi. 

 

Halaman Admin Manajemen Siswa 

 

 
 

Gambar 18. Halaman Admin Manajemen Siswa 

 

 Gambar 18 adalah halaman admin untuk manajemen data siswa. Di 

dalamnya terdapat fungsi-fungsi yang sama dengan halaman manajemen data 

pengajar. Terdapat fungsi-fungsi seperti view, edit, delete dan tambah data siswa. 

Sekali lagi CakePHP terbukti menyediakan fungsi session untuk kemudian 

menampilkan flash peringatan. 

 

Halaman Admin Manajemen Kegiatan dan Kalender 

 

 
 

Gambar 19. Halaman Admin Manajemen Kegiatan dan Kalender 
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 Pada Gambar 19 ditunjukan pada saat memasuki halaman ini admin akan 

disediakan tampilan full calendar yang dapat diedit (click, drag and drop) 

berbeda dengan tampilan full calendar yang ada pada halaman utama bukan 

admin yang tidak ada fungsi edit. Selain itu diletakkan di sisi bagian bawah full 

calendardisediakan menu Kegiatan Baru yang berfungsi untuk menambah data 

kegiatan baru, Manajemen Kegiatan untuk memanajemen kegiatan yang ada 

dengan fungsi view, edit, dan delete, dan Manajemen Jenis Kegiatan yang 

berfungsi untuk memanajemen data kegiatan. Adapun potongan kode program 

untuk menambahkan kegiatan baru dapat dilihat pada Kode program 4. 

 
Kode Program 4. Menampilkan Kalender 

 
1 function add() { 

2  if (!empty($this->data)) { 

3   $this->Event->create(); 

4   if ($this->Event->save($this->data)) { 

5  $this->Session->setFlash(__('Kegiatan berhasil disimpan',true)); 

6    $this->redirect(array('action' => 'index')); 

7   } else { 

8$this->Session->setFlash(__('Kegiatan tidak bisa disimpan.Coba lagi.',true)); 

9   } 

10  } 

11  $this->set('eventTypes', $this->Event->EventType->find('list')); 

12 } 

 

Pembuatan Prototyping 

 

Analisis Kebutuhan Sistem 

 Pada bagian ini analisis kebutuhan dilakukan di Strinx Music School untuk 

mendapatkan dokumentasi kebutuhan yang dibutuhkan user sebelum 

diimplementasikan pada sistem. Kebutuhan tersebut antara lain data pengajar, 

siswa dan kegiatan sebagai masukan yang diperlukan sistem, kemudian data yang 

sudah didapatkan juga berfungsi untuk nantinya ditampilkan pada keluaran yang 

akan dihasilkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis untuk operasi 

apa saja yang akan dilakukan, dimana didapatkan operasi yang dilakukan sistem 

adalah operasi insert, update, delete pada data pengajar, siswa, dan kegiatan.  

 

Prototyping Pertama 

 Pada Prototyping pertama terdapat kekurangan yaitu tampilan antarmuka 

yang masih biasa tanpa ada penambahan pada bagian content data pengajar dan 

siswa. Pada halaman ini juga menurut pengguna masih mempunyai kekurangan 

yaitu tidak disediakan fungsi search untuk mencari data guru dan siswa agar lebih 

mudah dalam pencarian data mengingat mempunyai banyak data. Selain itu 

terdapat kekurangan untuk bagian login admin yang tidak disediakan pada menu. 

Oleh karena itu pada prototyping berikutnya akan dijawab hal-hal yang dikatakan 

kurang. Prototyping pertama ditunjukkan pada Gambar 20. Begitu halnya pada 

content data siswa juga pengguna meminta untuk ditambahkannya fungsi search 

dan menu login.  
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Gambar 20. Prototyping Pertama 

 

Prototyping Kedua 

 Pada Gambar 21 ini ditunjukkan bahwa permintaan pengguna sudah 

terpenuhi dengan adanya penambahan fitur. Tampilan antarmuka pun menjadi 

lebih menarik serta adanya penambahan fitur searh memudahkan pengguna untuk 

mencari data pengajar dan siswa maupun kegiatan yang mereka inginkan dan 

menu login. 

 

 
 

Gambar 21. Protoryping Kedua 

 

Pengujian Sistem 

 Pengujian sistem adalah proses untuk memastikan apakah semua fungsi 

sistem dapat bekerja dengan baik, dan mencari apakah masih ada kesalahan pada 

sistem. Sedangkan tujuan dari pengujian sistem adalah diharapkan dengan 

minimal tenaga dan waktu untuk menemukan berbagai potensi kesalahan dan 
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cacat pada sistem. Dalam penelitian ini metode pengujian yang dipakai adalah 

metode black-box dimana pengerti dari metode black-box sendiri adalah metode 

pengujian yang melakukan pengujian terhadap fungsi operasional sebuah sistem. 

Metode ini dilakukan oleh pengembang sistem dan biasanya mengikut sertakan 

penguji yang tidak ikut serta dalam pengkodean sistem yang akan diuji. Berikut 

ini merupakan hasil dari pengujian ditunjukkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil Pengujian Sistem 

 

No Point Validasi 

Input 

Data 

Input 

Hasil Uji Status 

Uji 

1. Lihat data 

siswa 

Data siswa Data siswa Sistem akan 

menampilkan 

semua data siswa 

Valid 

2. data 

pengajar 

Data 

pengajar 

Data 

pengajar 

Sistem akan 

menampilkan 

semua data pengajar 

Valid 

3. data 

kegiatan 

Data 

kegiatan 

Data 

kegiatan 

Sistem akan 

manmpilkan semua 

data kegiatan dalam 

bentuk kalender dan 

tabel 

Valid 

4. Login Verifikasi 

username 

dan 

password 

Username 

dan 

passwoord 

Sistem akan login 

apabila username 

dan password 

terdapat dalam data 

Valid  

5. Manajemen  

pengajar 

Data 

pengajar 

Data 

pengajar 

Sistem 

menampilkan data 

pengajar beserta 

fitur untuk insert, 

edit, delete 

Valid  

6. Manjemen 

siswa 

Data siswa Data siswa Sistem 

menampilkan data 

siswa beserta fitur 

untuk insert, 

edit,delete 

Valid  
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7. Manajemen 

kegiatan 

Data 

kegiatan 

Data 

kegiatan 

Sistem 

menampilkan data 

kegiatan beserta 

fitur untuk insert, 

edit, delete 

Valid  

 

 Selain hasil pengujian juga dilakukan uji manfaat dengan cara 

menggunakan pengujian kuisioner untuk mengetahui manfaat dari sistem ini. 

Kuisioner dibagikan kepada admin, pengajar, siswa ataupun orang tua siswa yang 

ada di Strinx Music School dengan jumlah 30 orang. Berikut adalah Tabel 2 yang 

menunjukkan hasil dari pengujian kuesioner. 

 

 
Tabel 2 Pengujian Manfaat  

 

N

o 
Pertanyaan 

Jawaban 

SS S R TS STS 

1. Sudahkah membantu 

manajemen jadwal kegiatan 

les musik? 

6,7% 70% 23,3

% 

0

% 

0% 

2. Sudahkah membantu 

manajemen data pengajar? 

16,7% 83,3% 0% 0

% 

0% 

3. Sudahkah membantu 

manajemen data siswa? 

16,7% 80% 3,3% 0

% 

0% 

  

 Pada tabel 2 ditunjukkan hasil kuesioner untuk menguji sistem yang 

dibangun. Jawaban yang disediakan diantaranya : SS = Sangat Setuju, S = Setuju, 

R = Ragu-ragu, TS = Tidak Setuju STS = Sangat Tidak Setuju. Dalam pengujian 

ini didapatkan responden yang setuju dengan adanya sistem kalender jadwal 

kegiatan inimanajemen data siswa pengajar dan jadwal kegiatanterbantu, 

dibuktikan dengan jumlah prosentase setiap pertanyaan didominasi oleh 

prosentase  jawaban S atau Setuju (dari 3 pertanyaan dijawab 70%, 83%, 80%). 

 

5. Simpulan  

 Berdasarkan hasil dari perancangan dan implementasi aplikasi kalender 

jadwal kegiatan berbasis CakePHP dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem yang 

dibangun dapat membantu Strinx Music School memanajemen kegiatan belajar 

musik atau les musik dan sistem yang dibangun dapat membantu pihak Strinx 

Music School untuk memanajemen data siswa yang bergabung dan data guru 

yang bekerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil pengujian manfaat yaitu : 

70% responden setuju sistem mambantu manajemen jadwal kegiatan, 83,3% 

setuju sistem membantu manajemen data pengajar, 80% setuju sistem membantu 

manajemen data siswa.   
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