
Bab IV 

IMPLEMENTASI, HASIL, ANALISA 

 

4.1 Analisa Sistem 

4.1.1 Identifikasi Data dan Informasi 

1. Identifikasi Data 

a. Data User 

b. Data Kepala Sekolah 

c. Data Guru 

d. Data Siswa 

e. Data Nilai Raport 

f. Data Data Matapelajaran 

g. Data Berita 

2. Identifikasi Informasi 

a. Laporan Tahunan 

b. Raport Siswa 

c. Data Profile Guru, Siswa dan Kepala Sekolah 

d. Berita 

 

4.1.2 Identifikasi Sumber Data dan Tujuan 

1. Identifikasi Sumber Data 

a. Data Guru yang masuk 

b. Data Siswa yang masuk 

c. Data Nilai  yang masuk 

d. Data Matapelajaran baru (misalkan) 



 

2. Informasi yang di hasilkan untuk : 

a. Kepala Sekolah 

b. Guru 

 

4.1.3 Alternatif yang di usulkan 

1. Indentifikasi Manfaat 

a. Menambah efisiensi kerja dan penghematan waktu, 

karena dengan menggunakan system ini pencarian 

data yang di butuhkan akan lebih cepat. 

b. Menjadi data cadangan apabila data asli terjadi 

hilang dan atau terjadi kerusakan. 

2. Identifikasi Kebutuhan 

Untuk mendukung kegiatan dalam penggunaan 

system maka di butuhkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Analisis sistem 

Bertugas untuk menganalisa sistem website yang 

akan di buat. Mulai dari tahap-tahap dan metode untuk 

strategi perancangan agar website yang di buat sesuai 

dengan apa yang di inginkan. 

2. Programmer 

Bertugas untuk mengimplementasikan rancangan 

yang telah di buat sebelumnya menggunakan logika 

kode program dengan menggunkan Bahasa 



pemrograman PHP dan menggunakan notepad ++ 

sebagai media website di buat. 

3. User 

Bertugas untuk mengoperasikan sistem website 

yang telah di buat. Mulai dari mamasukkan data, 

mengedit, menghapus dan mencetak data. 

 

4.1.4 Pemilihan Kelayakan Sistem 

1. Perlunya Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem ini bertujuan untuk 

memperbaiki sistem yang telah ada, yang nantinya sistem 

ini di harapkan mampu bekerja menjadi lebih baik dari 

sistem yang ada sekarang, berikut merupakan alasan 

mengapa sistem ini perlu untuk di kembangkan : 

a. Kebutuhan akan pelayanan yang cepat dan efisien. 

b. Mempermudah sistem pendataan di instansi 

tersebut. 

2. Keterbatasan Sistem yang Akan di Kembangkan 

Sistem penyimpanan data cadangan yang sering terjadi 

kehilangan dan atau kerusakan. 

 

 

 

 

 



4.2 Hasil Karya / Implementasi 

Hasil implementasi dari beberapa konfigurasi yang 

dilakukan pada pembuatan website ini dapat dilihat di 

localhost komputer, berikut merupakan penjelasan dari 

implementasi database dan user interface 

 

4.2.1 Implementasi Database 

Implementasi database di buat menggunakan aplikasi 

XAMPP Control Panel v3.2.1, berikut implementasi dari database 

tersebut. 

1. Database Proyek Akhir 

 

Gambar 4.2.1 1 Database Proyek Akhir 

Database Proyek Akhir merupakan tabel seluruh data yang 

di gunakan oleh user. 

Keterangan : Terdapat 7 tabel yang memiliki fungsi masing-

masing dari setiap tabel. 



• Tabel berita berisi mengenai data seputar informasi yang 

masuk agar user yang mengakses dapat menegtahui 

informasi tersebut secara online. 

• Tabel input data siswa berfungsi untuk memasukkan data 

siswa. 

• Tabel input data guru berfungsi untuk memasukkan data 

siswa. 

• Tabel input data kepala sekolah berfungsi untuk 

memasukkan data siswa. 

• Tabel input data raport berfungsi untuk memasukkan data 

nilai raport siswa. 

• Tabel user berfungsi untuk memasukkan username dan 

password yang di gunakan untuk proses login. 

2. Tabel Berita 

 

Gambar 4.2.1 2 Tabel Berita 



Tabel berita merupakan tabel yang di gunakan untuk 

menyimpan data informasi berita baru yang masuk. 

Keterangan : Memiliki 4 kolom yaitu id_berita, judul, tanggal, 

keperluan. 

3. Tabel Input Kepala Sekolah 

 

Gambar 4.2.1 3 Tabel Kepala Sekolah 

Tabel input data Kepala Sekolah merupakan tabel yang di 

gunakan untuk menginput data kepala sekolah. 

Keterangan : Pada tabel ini terdiri dari 6 kolom yaitu id_kepsek, 

nip, nama, alamat, tanggal_lahir, image. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Tabel Input Mapel 

 

Gambar 4.2.1 4 Tabel Input Data Mapel 

Tabel Input Data Mapel merupakan tabel yang berfungsi 

untuk memasukkan data mata pelajaran. 

Keterangan : Pada tabel ini terdiri dari 2 kolom yaitu id_mapel, 

namamapel. 

5. Tabel Input Raport 

 

Gambar 4.2.1 5 Tabel Input Data Nilai Raport. 



Tabel Input Data Nilai Raport merupakan tabel yang 

berfungsi untuk memasukan data nilai raport siswa. 

Keterangan : Terdapat 7 kolom pada tabel ini yaitu id_raport, nis, 

nilaimoral, nilaikognitif, nilaifisik, nilaibahasa, nilaiemosional. 

6. Tabel Input Siswa 

 

Gambar 4.2.1 6 Tabel Input Siswa 

Merupakan tabel yang berfungsi untuk memasukkan data 

siswa yang baru. 

Keterangan : Terdapat 14 kolom pada tabel ini yaitu id_siswa, nis, 

nama, alamat, no_hp, jenis_kelamin, nama_ortu, alamat_ortu, 

kota_ortu, provinsi_ortu, Pendidikan, image. 

 

 

 

 

 

 



7. Tabel user 

 

Gambar 4.2.1 7 Tabel User 

Merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan 

username dan password user yang masing-masing setiap user 

memiliki hak akses berbeda-beda. 

Keterangan : Pada tabel user memiliki 4 kolom yaitu, id_user, 

usename, password, hak_akses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2 Implentasi User Interface (Admin)   

1. Login 

 

Gambar 4.2.2 1 Gambar halaman login 

Login merupakan tampilan pertama saat user admin, 

kepala sekolah maupun guru membuka website pertama kali, 

halaman login ini merupakan pintu pertama untuk membuka 

halaman utama. Setiap masing-masing user memiliki haknya 

sendiri sesuai dengan username dan password masing-masing.  

 

 

 

 

 

 



2. Beranda 

 

Gambar 4.2.2 1 Halaman beranda (admin) 

Halaman beranda merupakan halaman pertama saat user 

masuk setelah melakukan proses login. Pada halaman tengah 

terdapat kotak berwarna hijau dalam kotak tersebut dapat di isi 

gambar atau informasi seputar kegiatan sekolah. 

 

 

 

 

 

 



3. Halaman input data kepala sekolah 

 

Gambar 4.2.2 2 Halaman Input kepsek (admin) 



 

Gambar 4.2.2 3 Tambah Foto kepala sekolah (admin) 

Halaman input data kepala sekolah hanya admin saja yang 

dapat mengakses ke halaman ini. Pada table input terdapat textboxt 

yang di gunakan oleh user untuk memasukkan data ke database. 

Saat data telah berhasil di input oleh database maka secara 

langsung akan masuk di halaman data kepala sekolah. 

4. Halaman Guru 

Gambar 4.2.2 4 Halaman Input guru(admin) 



 

Gambar 4.2.2 5 Tambah Foro guru (admin) 

Halaman input data guru hanya dapat di akses saja oleh 

user admin dan kepala  sekolah saja yang dapat mengakses ke 

halaman ini. Pada tabel input terdapat textboxt yang di gunakan 

oleh user untuk memasukkan data ke database. Saat data telah 

berhasil di input oleh database maka secara langsung akan masuk 

di halaman data guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Halaman Input Data Siswa 

 

Gambar 4.2.2 6 Input siswa (admin) 



 

Gambar 4.2.2 7 Tambah Foto Siswa (admin) 

Halaman ini memiliki fungsi yang sama dengan halaman 

input data guru maupun halaman input data kepala sekolah, namun 

halaman ini hanya dapat di akses oleh user admin dan kepala 

sekolah saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Halaman Raport 

 

Gambar 4.2.2 8 Raport (admin) 



 

Gambar 4.2.2 9 Halaman PDF (admin) 

Pada halaman ini user dapat mencari data nilai raport siswa 

dengan menu search di atas, setelah data yang di inginkan tersedia 

maka user dapat memilih button print maka akan muncul tampilan 

raport berupa bentuk pdf jika di tekan print maka secara langsung 

raport akan tercetak berupa kertas. 

7. Halaman Tabel 

 

Gambar 4.2.2 10 Halaman contoh tabel (admin) 



Pada halaman ini user dapat mengedit ataupun menghapus 

data yang ada pada masing-masing data yang di input. Pada contoh 

gambar di atas merupakan salah satu contoh data tabel. 

8. Halaman Input Nilai 

 

Gambar 4.2.2 11 Halaman Input Nilai (admin) 

Pada halaman ini merupakan halaman nilai raport siswa di 

input, hal yang perlu di lakukan yaitu sebagai berikut, 

- Cari data siswa dengan memasukan Nomor Induk 

Siswa lalu klik pada button cari. 

- Apabila Nomor Induk Siswa benar maka akan muncul 

profile siswa dan foto siswa. 

- Nilai dapat di masukkan pada textbox yang telah 

tersedia. 

 

 

 

 



9. Laporan Tahunan 

 

Gambar 4.2.2 12 Halaman Laporan Tahunan (admin) 

Pada halaman ini merupakan halaman nilai raport siswa di 

input, hal yang perlu di lakukan yaitu sebagai berikut. 

- Mencari data berdasarkan Tahun maka akan muncul data 

sesuai dengan tahun yang sama. 

- Mencari data berdasarkan Nomor Induk Siswa maka akan 

muncul sesuai Nomor Induk Siswa tersebut. 

- Button print merupakan tombol untuk mencetak data. 

 



Gambar 4.2.2 13 Halaman pdf laporan (admin) 

Halaman ini merupakan halaman laporan data siswa, 

berukut merupakan fungsi dari halaman ini. 

 

4.2.3 Implentasi User Interface (Kepala Sekolah)   

1. Login 

 

Gambar 4.2.3 1 Gambar halaman login (kepala sekolah) 

Login merupakan tampilan pertama saat user admin, 

kepala sekolah maupun guru membuka website pertama kali, 

halaman login ini merupakan pintu pertama untuk membuka 

halaman utama. Setiap masing-masing user memiliki haknya 

sendiri sesuai dengan username dan password masing-masing. 

 

 



 

2. Beranda 

 

Gambar 4.2.3 2 Halaman beranda (kepala sekolah) 

Halaman beranda merupakan halaman pertama saat user 

masuk setelah melakukan proses login. Pada halaman tengah 

terdapat kotak berwarna hijau dalam kotak tersebut dapat di isi 

gambar atau informasi seputar kegiatan sekolah. 

 

 

 

 

 



 

3. Halaman Guru 

 

Gambar 4.2.3 3 Tambah Foro guru (kepala sekolah) 

Halaman input data guru hanya dapat di akses saja oleh 

user admin dan kepala  sekolah saja yang dapat mengakses ke 

halaman ini. Pada tabel input terdapat textboxt yang di gunakan 

oleh user untuk memasukkan data ke database. Saat data telah 

berhasil di input oleh database maka secara langsung akan masuk 

di halaman data guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Halaman Input Data Siswa 

 

Gambar 4.2.3 4 Input siswa (kepala sekolah) 



 

Gambar 4.2.3 5 Tambah Foto Siswa (kepala sekolah) 

Halaman ini memiliki fungsi yang sama dengan halaman 

input data guru maupun halaman input data kepala sekolah, namun 

halaman ini hanya dapat di akses oleh user admin dan kepala 

sekolah saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Halaman Raport 

 

Gambar 4.2.2 6 Raport (kepala sekolah) 



 

Gambar 4.2.3 14 Halaman PDF (kepala sekolah) 

Pada halaman ini user dapat mencari data nilai raport siswa 

dengan menu search di atas, setelah data yang di inginkan tersedia 

maka user dapat memilih button print maka akan muncul tampilan 

raport berupa bentuk pdf jika di tekan print maka secara otomatis 

raport akan tercetak berupa kertas. 

6. Halaman Tabel 

 

Gambar 4.2.3 15 Halaman contoh tabel (kepala sekolah) 



Pada halaman ini user dapat mengedit ataupun menghapus 

data yang ada pada masing-masing data yang di input. Pada contoh 

gambar di atas merupakan salah satu contoh data tabel. 

7. Halaman Input Nilai 

 

Gambar 4.2.3 16 Halaman Input Nilai (kepala sekolah) 

Pada halaman ini merupakan halaman nilai raport siswa di 

input, hal yang perlu di lakukan yaitu sebagai berikut, 

- Cari data siswa dengan memasukan Nomor Induk Siswa 

lalu klik pada button cari. 

- Apabila Nomor Induk Siswa benar maka akan muncul 

profile siswa dan foto siswa. 

- Nilai dapat di masukkan pada textbox yang telah tersedia. 

 

 

 

 

 



8. Laporan Tahunan 

 

Gambar 4.2.3 17 Halaman Laporan Tahunan (kepala sekolah) 

Pada halaman ini merupakan halaman nilai raport siswa di 

input, hal yang perlu di lakukan yaitu sebagai berikut. 

- Mencari data berdasarkan Tahun maka akan muncul data 

sesuai dengan tahun yang sama. 

- Mencari data berdasarkan Nomor Induk Siswa maka akan 

muncul sesuai Nomor Induk Siswa tersebut. 

- Button print merupakan tombol untuk mencetak data. 

 



Gambar 4.2.3 18 Halaman pdf laporan (kepala sekolah) 

Halaman ini merupakan halaman laporan data siswa, 

berukut merupakan fungsi dari halaman ini. 

 

4.2.4 Implentasi User Interface (Guru)   

1. Login 

 

Gambar 4.2.4 1 Gambar halaman login (guru) 

Login merupakan tampilan pertama saat user admin, 

kepala sekolah maupun guru membuka website pertama kali, 

halaman login ini merupakan pintu pertama untuk membuka 

halaman utama. Setiap masing-masing user memiliki haknya 

sendiri sesuai dengan username dan password masing-masing. 



2. Beranda

 

Gambar 4.2.4 2 Halaman beranda(guru) 

Halaman beranda merupakan halaman pertama saat user 

masuk setelah melakukan proses login. Pada halaman tengah 

terdapat kotak berwarna hijau dalam kotak tersebut dapat di isi 

gambar atau informasi seputar kegiatan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Halaman Raport 

 

Gambar 4.2.3 1 Raport bagian bawah (guru) 



 

Gambar 4.2.4 2 Halaman PDF (guru) 

Pada halaman ini user dapat mencari data nilai raport siswa 

dengan menu search di atas, setelah data yang di inginkan tersedia 

maka user dapat memilih button print maka akan muncul tampilan 

raport berupa bentuk pdf jika di tekan print maka secara otomatis 

raport akan tercetak berupa kertas. 

4. Laporan Tahunan 

 



Gambar 4.2.4 8 Halaman Laporan Tahunan (guru) 

Pada halaman ini merupakan halaman nilai raport siswa di 

input, hal yang perlu di lakukan yaitu sebagai berikut. 

- Mencari data berdasarkan Tahun maka akan muncul data 

sesuai dengan tahun yang sama. 

- Mencari data berdasarkan Nomor Induk Siswa maka akan 

muncul sesuai Nomor Induk Siswa tersebut. 

- Button print merupakan tombol untuk mencetak data. 

 

Gambar 4.2.4 9 Halaman pdf laporan (guru) 

Halaman ini merupakan halaman laporan data siswa, 

berukut merupakan fungsi dari halaman ini. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.5 Hasil Pengujian 

Berdasarkan hasil pengujian pada data Tabel 4.2.2, website 

rekap data raport berjalan sesuai dengan apa yang di rancang dan 

fungsi yang tersedia dengan cukup. 

 

No Poin 

Pengujian 

Data Input Hasil Uji Status 

1 Halaman 

log in 

Username terisi, 

menekan button log in 

Berhasil 

log in 

Valid 

  Salah memasukkan 

username atau 

password maka akan 

muncul notifikasi 

Gagal log 

in 

Valid 

2 Halaman 

Guru 

Memasukkan data 

dengan menggunakan 

textbox, menambah 

gambar dengan 

menggunakan button 

choose, setelah data 

terisi kemudian 

menekan button OK 

Berhasil 

tersimpan 

Valid 

  Salah memasukkan 

data klik button reset 

Berhasil  Valid 



2 Halaman 

Tabel Guru 

Data guru di lakukan 

proses update dengan 

menekan button edit 

Berhasil 

update 

Valid 

  Data guru di lakukan 

proses hapus dengan 

menekan button hapus 

Berhasil 

delete 

Valid 

3 Halaman 

Kepala 

Sekolah 

Memasukkan data 

dengan menggunakan 

textbox, menambah 

gambar dengan 

menggunakan button 

choose, setelah data 

terisi kemudian 

menekan button OK 

Berhasil 

tersimpan 

Valid 

  Salah memasukkan 

data klik button reset 

Berhasil  Valid 

4 Halaman 

Tabel 

Kepala 

Sekolah 

Data kepala sekolah di 

lakukan proses update 

dengan menekan 

button edit 

Berhasil 

update 

Valid 

  Data kepala sekolah di 

lakukan proses hapus 

dengan menekan 

button hapus 

Berhasil 

delete 

Valid 



5 Halaman 

Siswa 

Memasukkan data 

dengan menggunakan 

textbox, menambah 

gambar dengan 

menggunakan button 

choose, setelah data 

terisi kemudian 

menekan button OK 

Berhasil 

tersimpan 

Valid 

  Salah memasukkan 

data klik button reset 

Berhasil  Valid 

6 Halaman 

Tabel 

Siswa 

Data guru di lakukan 

proses update dengan 

menekan button edit 

Berhasil 

update 

Valid 

  Data guru di lakukan 

proses hapus dengan 

menekan button hapus 

Berhasil 

delete 

Valid 

7 Halaman 

Input Nilai 

Memasukkan data 

dengan menggunakan 

textbox dan menekan 

tombol button ok 

Berhasil 

tersimpan 

Valid 

  Mencari data 

berdasarkan nis 

menggunakan textbox 

dan button cari 

Berhasil 

search 

Valid 



8 Halaman 

Tabel Nilai 

Data nilai di lakukan 

proses update dengan 

menekan button edit 

Berhasil 

update 

Valid 

  Data nilai di lakukan 

proses hapus dengan 

menekan button hapus 

Berhasil 

delete 

Valid 

9 Halaman 

Raport 

Search data 

berdasarkan  nis siswa 

menggunakan textbox 

dan button cari 

Berhasil 

search 

Valid 

  Mencetak data 

menggunakan button 

print 

Berhasil Valid 

10 Halaman 

PDF 

Mencetak data raport 

dengan menngunakan 

button print yang ada 

pada halaman pdf 

Berhasil 

tercetak 

Valid 

11 Halaman 

Laporan 

Search data 

berdasarkan  nis siswa 

menggunakan textbox 

dan button cari 

Berhasil 

search 

Valid 

  Search data 

berdasarkan tahun 

siswa menggunakan 

textbox dan button cari 

Berhasil 

search 

Valid 



 

  Mencetak data 

menggunakan button 

print 

Berhasil Valid 

12 Halaman 

PDF 

Mencetak data laporan 

dengan menngunakan 

button print yang ada 

pada halaman pdf 

Berhasil 

tercetak 

Valid 

13 Berita Menampilkan 

informasi berita 

terbaru 

Berhasil Valid 

 

4.2.6 Analisis Tampilan dan Hasil Uji 

Secara tampilan aplikasi website Rekap Raport Data Siswa 

TK ABA memiliki tampilan yang cukup dan di sesuaikan dengan 

kondisi TK yang ceria memiliki warna-warna namun tidak sakit 

apabila di lihat oleh mata pada paduan warna warna tersebut. 

Untuk hasil uji aplikasi website ini cukup baik karena 

berjalan sesuai dengan perancangan yang sebelumnya telah di 

lakukan. 

Secara sistem aplikasi ini di rancang untuk memudahkan 

pengguna dalam menggunakan aplikasi. 

 

 

 



 


