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Abstract

Nowadays, in globalization’s era, we need to improve our necessity of information
and knowledge, that’s why we need a new break-through which is make us easier to get
new information. A variety of methods are made to develop the knowledge and information
for people. One of the methods is Knowledge Management System which is basis on Web,
where includes information technology in knowledge’s processing, especially in education.
In education, knowledge sharing is an information development in creating, avoiding, and
reuse the information to reach the new purpose of knowledge. For example, the teacher and
students of a vocational school or the schools on the same level need A Media Knowledge
Sharing that can make easier in learning and teaching processes without meet each other.
The design of knowledge Management System which is basis on Web is one of the endorser
of Knowledge sharing in an organization, especially for education.
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Abstract

Kebutuhan akan informasi dan pengetahuan dalam era globalisasi semakin tinggi,
diperlukan suatu terobosan yang dapat memudahkan perolehan informasi. Seiring dengan
hal itu, berbagai metode dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan informasi bagi
masyarakat, salah satunya dengan model Knowledge Management System berbasis web,
yang mengikutsertakan teknologi informasi di dalam pengolahan pengetahuan khususnya
dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan knowledge sharing merupakan
pengembangan informasi dalam menciptakan, menangkap dan menggunakan kembali
informasi tersebut untuk mencapai tujuan pengetahuan baru contohnya Sekolah Menegah
Kejuruan dan yang sederajat di mana para guru dan siswa memerlukan media knowledge
sharing yang memudahkan dalam proses belajar mengajar non tatap muka. Perancangan
Knowledge Management system berbasis web ini merupakan salah satu media pendukung
knowledge sharing dalam suatu organisasi khususnya di dunia pendidikan.
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1. Pendahuluan 

Saat ini pembelajaran tentang ilmu  pengetahuan dan teknologi semakin 
berkembang, khususnya dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK). TIK terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman serta 
peningkatan ilmu pengetahuan dan pola pikir manusia. Salah satu bidang yang turut 
serta menikmati hasil perkembangan TIK ini adalah bidang pendidikan. TIK dalam 
hal ini berperan penting dalam meningkatan kualitas sumber daya manusia dan 
mutu dunia pendidikan, contohnya internet. Internet  merupakan bagian dari TIK 
yang sudah lama dikenal dan berkembang, namun dirasakan masih belum maksimal 
dalam pemanfaatannya. Internet  menjadi media elektronik untuk pertukaran 
ataupun pencarian informasi secara efektif dan efisien. Manfaatnya yang lain yaitu 
untuk menawarkan kecepatan pertukaran informasi, kenyamanan komunikasi, dan 
kemudahan dalam penggunaanya.  

“Knowledge is power, share it, and it will multiply” demikian pendapat 
Onno W. Purbo berkaitan dengan filosofi Knowledge Management (KM) atau 
manajemen pengetahuan. KM adalah pengelolaan pengetahuan agar dapat 
ditemukan pengguna guna mendukung aktivitas mereka. Teknologi Informasi, 
khususnya fasilitas internet, diperlukan untuk mendukung KM karena internet 
mampu mengumpulkan, menyeleksi, dan menyebarkan pengetahuan [1] 

Berbicara masalah Knowledge Management tidak lepas dari peran penting 
Data dan Informasi. Perbedaan antara data, informasi dan pengetahuan seringkali 
hanya pada masalah derajat kedalamannya, dimana pengetahuan dipandang sebagai 
sesuatu yang lebih mendalam dibandingkan informasi, apalagi data. Informasi 
adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya 
dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang, sebagai 
contoh pernyataan bahwa pelanggan mengisi tangki mobilnya dengan Premix, 
bukan Premium, adalah informasi. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam 
bentuk catatan atau direkam ke dalam berbagai bentuk media. Data merupakan 
komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan 
informasi. Data merupakan serangkaian fakta-fakta obyektif  yg mempunyai ciri-
ciri tersendiri tentang suatu peristiwa, sebagai contoh  jika seorang pelanggan 
datang ke pompa bensin untuk mengisi tangki mobilnya, maka  sebagian  transaksi 
tersebut dapat digambarkan oleh data,  misalnya berapa banyak uang yang dibayar, 
atau berapa liter bensin yang diisi [2] 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini membuat peran sebuah 
website menjadi penting keberadaannya. Penggunaan internet ini dapat dilihat di 
Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK) yang seringkali menggunakan  
web ataupun  website. Salah satu pengggunaannya adalah sebagai media untuk 
memberikan informasi mengenai pengenalan atau publikasi keberadaan sekolah 
kepada masyarakat umum. Selain itu untuk mengelola informasi dalam memenuhi 
kebutuhan aktifitas belajar mengajar di sekolah. Hal ini dikarenakan sifat  web yang 
dapat diakses oleh siapapun, dalam waktu kapanpun, dari komputer yang terletak di 
tempat manapun selama terhubung ke dalam jaringan internet. Sehingga jelas 
bahwa saat ini website di dalam jaringan internet sudah umum digunakan tanpa 
adanya batasan pengguna, waktu dan tempat. Namun pada kenyataanya masih 
banyak sekolah yang belum memilki  website  resmi untuk menginformasikan 
keberadaan dan perkembangan sekolahnya. Hal ini dikarenakan kurangnya 
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informasi mengenai kegunaan dan manfaat website sekolah, serta kendala sumber 
daya yang mampu untuk mengerti, membuat dan mengelola sistem informasi  web  
tersebut.  

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dirumuskan masalah yang di hadapi 
yaitu bagaimana merancang Knowledge Management System pada Sekolah 
Menegah Kejuruan Negeri 2 berbasis web dengan memasukkan unsur media 
pembelajaran sehingga system yang ada dapat memenuhi kebutuhan. 

 
2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berjudul “ Knowledge Management System : Knowledge 
Sharing Culture di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta “, dijelaskan Knowledge 
Management System (KMS) menginspirasi tumbuh kembangnya budaya saling 
berbagi pengetahuan (share knowledge). Manfaat KMS yaitu menciptakan, 
mendokumentasikan, menggolongkan, dan menyebarkan knowledge dalam suatu 
organisasi. KMS mengelola seluruh elemen sistem berupa dokumen, basisdata, 
kebijakan, dan prosedur lengkap, beserta informasi tentang pengalaman, keahlian, 
dan kecakapan individu maupun kolektif. Solusi yang diberikan oleh penulis dengan 
adanya pembangunan suatu media atau software dan atau memanfaatkan media 
sistem opensource yang ada dan berhubungan dengan knowledge bisa sebagai faktor 
pemungkin terwujudnya Knowledge Sharing Culture dan dirancang untuk proses 
pembelajaran individu maupun organisasi, sehingga dapat menciptakan pengetahuan 
baru yang kompetitif, decision support system, sarana penyampaian aspirasi dan 
penyimpanan dokumen elektronik [3]. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Devi Listisari, salah satu mahasiswi 
Universitas Binus berjudul “ Knowledge Management bagi Sistem Informasi 
Perpustakaan Universitas Gadjah Mada “. Dijelaskan bahwa dalam dunia pendidikan, 
perpustakaan merupakan tambang sumber segala informasi, untuk itu di dalam 
perpustakaan perlu adanya suatu sistem informasi yang memudahkan bagi pengguna 
(terutama mahasiswa dan dosen) untuk mendapatkan referensi pengetahuan 
selengkap mungkin, akurat, dan cepat. Knowledge management diperlukan perannya 
dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan tersebut untuk menciptakan, 
menangkap, dan menggunakan kembali pengetahuan untuk mencapai tujuan [4]. 

 
Knowledge Management 

Knowledge Management atau Manajemen pengetahuan adalah serangkaian 
proses yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, 
mengumpulkan, dan memelihara pengetahuan organisasi tersebut. Knowledge 
Management merupakan isu penting mengenai adopsi organisasi, kelangsungan 
hidup, dan kompetensi organisasi untuk menghadapi peningkatan perubahan 
lingkungan yang terputus. Intinya, knowledge management merupakan proses 
organisasi dalam mencari kombinasi sinergi data dan informasi dari kapasitas 
produksi informasi teknologi, kapasitas kreativitas serta inovasi manusia [5].  

Knowledge Management memiliki komponen yang saling terkait satu sama 
lain, adapun komponennya : 

• People ( Sumber Daya Manusia) 
• Technology (Teknologi yang dipakai) 
• Process ( Proses terjadinya knowledge)  
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yang mana ketiganya dapat menghasilkan suatu pembelajaran bagi organisasi. 

 
Gambar 1 Komponen Knowledge (Collison, 2004) 

 

Jenis-jenis Pengetahuan 

Pengetahuan dibagi menjadi dua yaitu Explicit Knowledge dan Tacit 
Knowledge. Explicit Knowledge yaitu pengetahuan yang tertulis, terarsip, tersebar 
(cetak maupun elektronik) dan bisa sebagai bahan pembelajaran (reference) untuk 
orang lain. Tacit Knowledge yaitu pengetahuan yang berbentuk know-how 
(pemahaman), pengalaman, dan skill. Konsep dari siklus pengetahuan digambarkan 
dalam nonaka’s model yaitu [6] : 

1) Socialization merupakan transformasi dari tacit ke tacit. Proses sosialisasi 
disampaikan melalui bentuk seminar, rapat, dan berbagai bentuk sosialisasi 
lainnya yang memungkinkan terjadinya perpindahan pengetahuan seseorang 
ke orang lain. 

2) Externalization merupakan transformasi dari tacit ke explicit. Proses 
eksternalisasi perpindahan pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk nyata 
seperti buku, presentasi, dan lain-lain. 

3) Combination merupakan transformasi dari explicit ke explicit yaitu terjadi 
penggabungan pengetahuan dari berbagai wujud. Contohnya mengambil 
beberapa referensi dari berbagai sumber kemudian menghasilkan informasi 
yang lengkap. 

4) Internalization merupakan transformasi dari explicit ke tacit yaitu proses 
terakhir di mana seseorang menyerap pengetahuan yang ada kemudian 
menjadi pengetahuan baru oleh dirinya sendiri. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2 Siklus Alur Pengetahuan (Nonaka, 1995) 
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Knowledge Management System 
Knowledge Management System (KMS) adalah suatu sistem yang dapat 

menyimpan pengetahuan untuk dapat dimanfaatkan oleh anggota KMS (web). 
Dapat diartikan bahwa dinamika interaksi tersebut adalah proses belajar yang 
dilakukankan anggota organisasi dalam rangka meningkatkan (basis) 
pengetahuannya, jadi organisasi tersebut haruslah menjadi organisasi pembelajar. 
Jadi, pengetahuan yang menjadi kunci utama harus dapat diciptakan oleh anggota 
organisasi, yang kemudian dapat disimpan pada lokasi tertentu dan dapat diseminasi 
sehingga diketahui dan dipelajari oleh anggota yang lain, dan pengetahuan tersebut 
dapat diketahui keterhubungannya dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya 
[7]. 

 
Manfaat Knowledge Management System 

Adapun beberapa manfaat dari perancangan Knowledge Management System 
(KMS) dalam suatu organisasi adalah : 

1) Memudahkan sharing knowledge di antara karyawan dalam suatu organisasi, 
khususnya dalam penyampaian solusi atau materi. 

2) Memudahkan proses pengelolaan, pemdokumentasian, dan pendistribusian 
knowledge yang ada di dalam organisasi. 

3) Memudahkan proses pengembangan dan pemanfaatan knowledge yang ada 
dalam suatu organisasi sebagai bahan pembelajaran karyawan dalam 
mencari pengetahuan.  
 

Website  
Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, 
suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun 
dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana 
masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Ada 
dua macam jenis website, yakni website statis dan website dinamis. Website statis 
adalah website yang informasinya merupakan informasi satu arah. Website dinamis 
merupakan website yang mempunyai arus informasi dua arah [8] . 

 
Peranan Website dalam Knowledge Management 

 Dengan perancangan knowledge management system berbasis web pada 
sekolah menjadi salah satu media belajar serta informasi yang berkaitan khususnya 
guru dan siswa. Website merupakan salah satu media dari sekian banyak cara dalam 
penyampaian informasi, melalui website pendidikan para guru dan siswa dapat 
saling bertukar informasi bahkan melakukan kegiatan pembelajaran. Siklus peran 
website dalam knowledge management: 
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1) Melalui media website para pengguna dapat bertukar pikiran, 
mensosialisasikan pengetahuan yang ada ataupun baru untuk dipergunakan 
kapan pun dan di mana pun tanpa harus tatap muka. 

2) Kemudian setiap individu ataupun kelompok saling berinteraksi. 
3) Hasil dari interaksi tersebut akan muncul peningkatan pengetahuan baru 

dalam bentuk informasi maupun data. 
4) Website berfungsi sebagai media capture aset pengetahuan yang ada. 

Dengan terbangunnya budaya berbagi-tukar knowledge yang meningkatkan 
kesadaran anggota untuk menyumbangkan knowledge (know-how) yang 
dimilikinya, melalui media website diharapkan mampu memfasilitasi akses kepada 
knowledge yang dibutuhkan untuk mendukung tata-kelola proyek yang baik. 

 
3. Metodologi Perancangan dan Pengembangan Sistem 

Dalam melakukan tahapan dan pelaksanaan penelitian, maka pada bagian ini 
akan disampaikan proses dan tahapan metodologis penelitian. Dimana proses dan 
tahapan ini menjadi acuan dan kerangka kerja pengembangan penelitian. 

 
Tahapan Penelitian 

 
Gambar 3.1 Metode Penelitian 

 
Tahapan pertama menentukan objek penelitian yaitu Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Negeri 2 Ketapang Kalimantan Barat serta mengidentifikasi 
masalah  terhadap kebutuhan user. Ada beberapa metode yang dilakukan untuk 
mengidentifikasikan kebutuhan user, yaitu dengan melakukan observasi dan 
wawancara langsung ke obyek penelitian. Data-data informasi yang sudah diperoleh 
dapat dijadikan informasi yang berguna untuk merancang aplikasi yang sesuai 
dengan kebutuhan user. Kemudian dari hasil pengumpulan data dirancang desain 
sistem menggunakan metode pengembangan sistem prototype, selanjutnya 
implementasi desain ke pengkodean. Sampai dengan tahap yang terakhir yaitu 
knowledge management system SMK Negeri 2 Ketapang, Kalimantan. 
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Mengidentifikasi Masalah 

 Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi pada SMK 
Negeri 2 Ketapang Kalimantan Barat, dimana masalah yang dihadapi adalah belum 
ada wadah yang tepat untuk knowledge sharing dan knowledge management dengan 
memasukkan unsur pembelajaran belajar mengajar non tatap muka dalam sebuah 
sistem.  

Waktu dan Tempat Penelitian 

Pada penyusunan laporan  penelitian ini, peneliti mengumpulkan data –data 
yang berasal dari tempat penelitian yaitu  SMK Negeri 2 di Kota Ketapang 
Kalimantan Barat pada tanggal 08 Agustus 2012 sampai 31 Agustus 2012. Dalam 
penulisan ini, peneliti membutuhkan sejumlah data yang akan digunakan sebagai 
dasar dalam perancangan knowledge management sistem pada sekolah tersebut. 

Tahap Pengumpulan Data 

Berdasarkan  masalah yang telah diidentifikasi, maka peneliti langsung observasi 
ke lokasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam merancang knowledge 
management sistem SMK Negeri 2 Ketapang Kalimantan Barat. Metodologi 
penelitian  yang di lakukan untuk mengumpulkan data ini yaitu : 

1. Wawancara  
Wawancara yang dilakukan kepada Kepala Lab Bidang Teknologi Komputer  

yang serta menjabat sebagai guru SMK Negeri 2 Ketapang Kalimantan Barat. 
Analisis kebutuhan pemakai berupa perlu adanya suatu sistem interaktif yang 
digunakan untuk belajar mengajar non tatap muka antara guru dan siswa dengan 
memasukkan adanya unsur media knowledge sharing dan sebagai sistem promosi 
keberadaan sekolah. 

 
2. Penelitian Kepustakaan 

Peneliti mengumpulkan sejumlah informasi dengan cara melakukan penelitian 
kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku – buku tentang knowledge management 
system, literatur – literatur dan artikel lainya yang berkaitan dengan knowledge 
management. 

Pengembangan sistem ini menggunakan metode prototype. Metode 
prototype merupakan metode teknik pendekatan dalam mendesain serta 
menerapkan suatu sistem yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan 
penggembang, sehingga kebutuhan dan pengembangan dapat selaras. 
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Gambar 3 Metode Prototype  

Tahapan yang harus dilakukan dalam metode prototype. Tahapan pertama yang 
dilakukan pada metode prototype adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna 
mengenai aplikasi yang akan dirancang dengan melakukan identifikasi mengenai 
kebutuhan pemakai. Pada tahap selanjutnya adalah mengembangkan prototype sesuai 
kebutuhan pengguna. Tahapan yang terakhir adalah menentukan apakah prototype  
yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tiga tahapan prototype tersebut 
terus ber-siklus sampai prototype yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan 
pengguna [9] 

 
Metode Perancangan Sistem 

 
Metode perancangan sistem yang digunakan menggunakan Unified Modelling 

Language (UML) yang terdiri atas use case diagram, activity diagram, sequence 
diagram dan class diagram. 

1. Use Case Diagram 

insert dataupdate datadelete data insert data update data delete data

Manajemen materi

Forum diskusi

teacher

Melihat data/informasi

Download Tugas & Materi

Student

Upload Tugas

admin Manajemen basis data web

 
 

Gambar 4 Use Case Diagram web Knowledge Management System SMKN 2 Ketapang 
 

 Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 
sebuah sistem. Use case mempresentasikan aktor yang terlibat dalam satu atau lebih 
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proses dalam sistem. Gambar 4 menunjukkan use case diagram yang dilakukan 
oleh admin, teacher dan student. Berikut penjelasan 3 level pengguna pada web ini: 

a. Admin 
Pada level pertama ini, admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses 
penuh dalam mengakses sistem web ini, sehingga diperlukan login terlebih 
dahulu sebagai admin untuk bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas sebagai 
seorang admin. Admin mempunyai tanggung jawab penuh terhadap sistem ini, 
seperti menajemen basis data  (insert data, delete data, dan update data). 

b. Teacher  

Pada level ini, teacher adalah guru di mana pengguna yang memiliki hak akses 
dalam cakupan  manajemen materi dan tugas (insert data, update data, delete 
data, download data) dan akses dalam forum diskusi. 

c. Student 
Pada level ini, student adalah siswa di mana pengguna yang memiliki hak akses 
terbatas, yaitu hanya dapat mengakses data-data materi dan tugas yang sudah 
disediakan oleh teacher serta meng-upload tugas. Siswa dapat mengakses 
informasi-informasi yang ada di web dan menggunakan fitur knowledge 
management sebagai knowledge sharing yang tersedia seperti forum diskusi. 

 
2. Class Diagram 

Class Diagram mendiskripsikan objek-objek yang terlihat dalam sistem dan 
hubungan di antara objek tersebut. Class diagram menggambarkan keadaan atribut 
dan fungsi dalam suatu sistem. Pada Gambar 5 menunjukkan beberapa class yang 
dipakai dalam Knowledge Management System SMK Negeri 2 Ketapang, Kalimantan 
Barat yang akan dibangun. Pada Gambar 5 menjelaskan tentang class diagram dari 
aplikasi yang telah dirancang. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 Class Diagram web Knowledge Management System SMKN 2 Ketapang 
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4. Hasil dan Pembahasan 

Tujuan perancangan sistem ini adalah untuk membangun sistem knowledge 
management dan knowledge sharing SMK Negeri 2 Ketapang Kalimantan Barat 
dengan menggunakan metode pengembangan sistem prototype sehingga dapat 
digunakan sesuai dengan kebutuhan. Perancangan sistem juga diharapkan berfungsi 
sebagai media interaktif antar guru dan siswa dan sebagai media sosialisasi informasi 
keberadaan sekolah.  

Pada desain web Knowledge Management System SMK Negeri 2 Ketapang 
Kalimantan Barat, menu pada halaman web terdiri dari halaman utama, kontak, login, 
profil sekolah, struktur organisasi, prestasi sekolah, sasaran mutu, penjurusan, data 
guru dan data siswa. Pada menu content tersedia media interaktif berupa knowledge 
sharing, e-learning, buku tamu, forum diskusi dan album foto.  

1) Halaman Utama 

 
Gambar 6 Halaman Utama web Knowledge Management System SMKN 2 Ketapang 

 
Pada Gambar 6 merupakan tampilan halaman utama web Knowledge Management 
System SMK Negeri 2 Ketapang Kalimantan Barat. Pada bagian header terdapat 
judul dari web yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ketapang dan user 
login  yang terdiri dari login siswa, login guru, dan login admin. Siswa dapat 
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melihat menu-menu profil sekolah dan informasi berita yang ada di menu content. 
Siswa juga dapat mengakses menu content interaktif yaitu knowledge sharing 
berupa forum diskusi antar guru dan siswa yang berfungsi sebagai media diskusi 
dan e-learning sebagai media knowledge management berupa upload tugas dan 
download materi pelajaran sekolah. 

 
2) Halaman Login User 

Gambar 7 merupakan halaman login user pada web Knowledge Management 
System SMK Negeri 2 Ketapang Kalimantan Barat. Setelah melakukan login user, 
sistem akan mengindentifikasi pengaksesan berdasarkan level pengguna. Terdapat 
3 jenis login yang ada pada web sistem : 

 
1. Login siswa digunakan oleh siswa SMK Negeri 2 Ketapang dengan nama 

pengguna dan kata sandi berupa NIS atau Nomer Induk Siswa. Batasan 
akses siswa hanya dapat mengakses data informasi seputar sekolah, media 
interaktif berupa knowledge sharing dan download materi atau upload 
tugas yang ada di web. 

2. Login guru digunakan oleh guru SMK Negeri 2 Ketapang dengan nama 
pengguna berupa NIP atau Nomer Induk Pegawai, dan kata sandi, dengan 
batasan akses guru manajemen basis data materi atau download tugas 
siswa dan knowledge sharing yang ada di web. 

3. Login admin digunakan oleh administrator dengan batasan akses penuh 
pada web, admin memiliki hak akses manajemen basis data yang ada pada 
web berupa edit, delete dan update data. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 7 Halaman Login User 
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Kode Program 1 Kode program view pada login user 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kode Program 2 Kode program controller pada login user 

 
 
Kode Program 3 Kode program model pada login user 
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3) Menu Student Download  Materi dan Tugas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8 Halaman Menu Student Download  Materi dan Tugas 
 
Gambar 8 merupakan halaman menu student download materi dan tugas pada web 
Knowledge Management System SMK Negeri 2 Ketapang Kalimantan Barat. Setelah 
melakukan login user, pada user level akses student, student dapat mengunduh data 
(download) materi atau tugas dari guru. Pengunduhan data dilakukan berdasarkan 
subjek yang yang ada dan bersangkutan. 
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4) Menu Teacher Upload Materi dan Tugas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9 Halaman Menu Teacher Upload  Materi dan Tugas 
 
Gambar 9 merupakan halaman menu teacher upload materi dan tugas pada web 
Knowledge Management System SMK Negeri 2 Ketapang Kalimantan Barat. Pada 
halaman level user teacher setelah melakukan login terdapat menu upload materi dan 
tugas sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar di sekolah. Teacher bisa upload 
materi dan atau tugas untuk diberikan kepada student sebagai media pembelajaran 
non tatap muka. Materi dan tugas dapat disesuaikan dengan mata pelajaran di sekolah 
sesuai dengan konsentrasi bidang teacher. 
 

5) Menu Student Upload Tugas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 10 Halaman Menu Student Upload Tugas 
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Gambar 10 merupakan tampilan halaman upload tugas pada web Knowledge 
Management System SMK Negeri 2 oleh user student. Pada halaman ini user 
student dapat upload tugas sesuai dengan jenis mata pelajaran yang tersedia. 
Student juga dapat menghapus data upload tugas jika terjadi kesalahan dalam 
upload file. 
 
6) Halaman Knowledge Sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 11 Halaman Knowledge Sharing 

 
Gambar 11 merupakan halaman knowledge sharing pada web Knowledge 
Management System oleh user teacher. Pada halaman ini user teacher dapat 
menambahkan topik tema diskusi dengan akan mengisi nama topik pada menu 
“create topic” Menu knowledge sharing ini digunakan sebagai media interaktif 
pembelajaran diskusi antara user. Diskusi dapat berupa pertanyaan dan pembahasan 
suatu tema. 

 
7) Menu Teacher Download Tugas Siswa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12 Halaman Teacher Download Tugas Siswa 
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Gambar 12 merupakan tampilan halaman download tugas siswa pada web Knowledge 
Management System SMK Negeri 2 oleh user teacher. Pada halaman ini user teacher 
mengambil (download) tugas-tugas dari siswa sesuai dengan jenis mata pelajaran 
user teacher. 
 

8) Menu Teacher Hapus Materi dan Tugas 

Menu hapus materi dan tugas merupakan bagian dari menu manajemen materi dan 
tugas yang dilakukan oleh user teacher. Pada halaman level user teacher setelah 
melakukan login terdapat menu materi dan tugas , pada menu materi dan tugas 
tersebut user teacher dapat melakukan manajemen materi dan tugas berupa hapus 
data. Teacher bisa lihat dan hapus materi dan tugas, tampilan dapat dilihat pada 
Gambar 13 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 13 Halaman Teacher Hapus Materi dan Tugas 
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9) Menu Admin Manajemen Prestasi Sekolah 
 

 Gambar 14 Halaman Admin Manajemen Prestasi Sekolah 
 
Gambar 14 merupakan halaman level user admin setelah melakukan login pada web 
knowledge managemen system SMK Negeri 2 muncul halaman khusus admin dalam 
memanajemen basis data web.  Salah satu menu manajemen basis data yaitu menu 
manajemen prestasi sekolah berupa penambahan, pengubahan dan penghapusan data 
prestasi sekolah oleh admin. 
 

10) Menu Admin Manajemen Berita Sekolah 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 15 Halaman Admin Manajemen Berita Sekolah 
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Gambar 15 merupakan halaman level user admin setelah melakukan login pada web 
knowledge managemen system SMK Negeri 2 muncul halaman khusus admin dalam 
memanajemen basis data web.  Manajemen berita sekolah merupakan salah satu 
menu manajemen basis data berupa penambahan dan penghapusan data berita 
sekolah oleh admin. 
 

11) Menu Admin Manajemen Data Siswa 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 16 Halaman Admin Manajemen Data Siswa 
 

Pada Gambar 16 manajemen data siswa merupakan salah satu menu manajemen basis 
data oleh admin pada web knowledge managemen system SMK Negeri 2 . Pada 
halaman khusus admin manajemen data siswa berupa pengubahan dan penghapusan 
data oleh admin. 
 
Pengujian Sistem 

Pengujian Pada Aplikasi 

Setelah tahapan perancangan dan pembuatan aplikasi, maka pada tahap akhir 
dilakukan pengujian aplikasi untuk mengetahui aplikasi yang dibuat dapat berjalan 
dengan baik. Pengujian aplikasi dilakukan berdasarkan dari desain use case yang 
dirancang sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi kesalahan yang 
berhubungan dengan kesalahan fungsionalitas sistem yang tampak dalam kesalahan 
output [8]. 

Pengujian dilakukan berdasarkan perancangan yang ditelah dibuat. 

Tabel 1. Pengujian sistem 

Uji 

Kasus 

Pengujian Kondisi Respon Sistem Status 

1. Login - Input nama 
pengguna & 
kata sandi benar 

 
- Input nama 

- Masuk ke 
halaman user 
sesuai level 
pengguna 

- Tetap di 

Berhasil 
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pengguna & 
kata sandi salah 

halaman login 
user 

Berhasil 

 

2. Forum umum - Input nama 
lengkap, email, 
saran/komentar 

- Input tanpa 
nama lengkap 
dan komentar 

- Input tanpa 
alamat email 

- Saran/komentar 
tersimpan 

 
- Peringatan 

nama harus diisi 
 
- Peringatan  

alamat email 
harus diisi 

Berhasil 

 

Berhasil 

 

Berhasil 

3.  Buku tamu - Input nama 
lengkap, 
alamat, 
pekerjaan, 
tujuan/keperlua
n 

- Input tanpa 
nama 
 
 

- Input nama 
tanpa 
tujuan/keperlua
n 

- data kunjungan 
tersimpan 
 

 
- peringatan 

nama harus 
diisi 

- peringatan 
kolom tujuan 
harus diisi 

Berhasil 

 

 

Berhasil 

 

Berhasil 

4.  Menu E-Learning 

student 

- siswa klik menu 
materi & tugas 

 
- siswa download 

materi dan 
tugas 

 
- siswa lihat 

materi & tugas 
 
- siswa upload 

tugas 

- menampilkan 
menu subjek 
materi & tugas 

- menampilkan 
menu download 
data 

- menampilkan 
data materi & 
tugas 

- menampilkan 
data upload 

Berhasil 

 

Berhasil 

 

Berhasil 

 

Berhasil 

5. Menu Knowledge 
Sharing(KS) 
student & teacher 

- siswa/guru 
create topik KS 

 
- siswa/guru 

respon topik KS 

- data topik KS 
terbaru 
tersimpan 

- respon 
komentar KS 
tersimpan 

Berhasil 

 

Berhasil 

 

6. Menu E-Learning 
teacher 

- guru upload 
materi & tugas 

- guru hapus 
materi & tugas 

 
- guru lihat 

materi & tugas 

- menampilkan 
data upload 

- data materi atau 
tugas langsung 
terhapus 

- menampilkan 
data materi atau 
tugas 

Berhasil 
 
Berhasil 
 
 
Berhasil 
 
 

7. Manajemen Data 
Siswa & Guru 

- Admin ubah 
data siswa atau 
guru 

- Admin hapus 
data siswa atau 

- data ubah 
tersimpan 
 

- data siswa atau 
guru langsung 

Berhasil 
 
 
Berhasil 
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guru terhapus 
8. Manajemen 

Prestasi Sekolah 
- Admin ubah 

data prestasi 
sekolah 

- Admin hapus 
data prestasi 
sekolah 

- Admin tambah 
data prestasi 
sekolah 

- data ubah 
tersimpan 
 

- data prestasi 
langsung 
terhapus 

- penambahan 
data prestasi 
tersimpan 

Berhasil 
 
 
Berhasil 
 
 
Berhasil 
 

9. Manajemen Berita 
Sekolah 

- Admin hapus 
berita sekolah 
 
 

- Admin tambah 
berita sekolah 

- data berita 
sekolah 
langsung 
terhapus 

- penambahan 
data berita 
sekolah 
tersimpan 

Berhasil 
 
 
 
Berhasil 
 

10. Manajemen 
Forum Bebas 

- Admin hapus 
komentar 

- data komentar 
langsung 
terhapus 

Berhasil 
 

11. Manajemen Buku 
Tamu 

- Admin hapus 
data buku tamu 

- data buku tamu 
langsung 
terhapus 

Berhasil 
 

 

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa hasil pengujian yang dilakukan terkait proses 
menunjukan bahwa tidak terdapat masalah pada semua proses pengujian pada 
aplikasi ini hal ini memperlihatkan bahwa antara proses perancangan yang dilakukan 
dan hasil implementasi tidak mengalami perbedaan dan sesuai dengan yang 
diharapkan.  

5. Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan perancangan knowledge management system Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 2 Ketapang, Kalimantan Barat berbasis web 
menggunakan metode pengembangan sistem prototype dapat di simpulkan bahwa, 
aplikasi ini dapat diterapkan dalam sekolah untuk mendukung informasi dan 
sosialisasi keberadaan sekolah serta memudahkan proses belajar mengajar non tatap 
muka antara guru dan siswa. Fungsi-fungsi yang ada di dalam web menerapkan 
adanya fungsi knowledge management berupa informasi sekolah, fitur belajar 
mengajar download dan upload tugas materi serta fungsi knowledge sharing berupa 
forum diskusi antar guru dan siswa pada web. Selain itu juga terdapat nilai-nilai hasil 
pembelajaran dan diskusi dari kebutuhan akan pengetahuan menjadi pengetahuan 
baru. Pengembangan sistem selanjutnya juga dapat ditambahkan fitur lainnya yang 
disesuaikan dengan kebutuhan akan pengetahuan dan informasi. 
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