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1. Pendahuluan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lila Murniwati yang merupakan 

wakil kepala sekolah SMP Negeri 6 Salatiga dibidang kurikulum yang menangani 

masalah akademik siswa, bahwa dalam sekolah tersebut untuk melaporkan nilai 

pada siswa masih menggunakan cara manual, hal ini dinilai mempersulit siswa 

maupun orang tua siswa untuk memantau hasil belajar putera-puteri mereka. Pada 

penyimpanan data akademik siswa juga masih menggunakan cara manual dan 

semi manual, yaitu data nilai masih dicetak menggunakan blangko kertas, atau 

disimpan pada file Microsoft Excel.  Penyimpanan dengan file Excel dinilai 

kurang efisien karena pencarian data terdahulu menjadi lambat. Berdasarkan hasil 

kuisioner yang dilakukan pada 33 siswa, menunjukkan bahwa 28 orang 

diantaranya, keluarga mereka menggunakan smart phone yang menggunakan 

sistem operasi Android. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka SMP Negeri 6 Salatiga perlu 

mengimplementasikan sebuah sistem yang menangani masalah pelaporan data 

dengan teknologi mobile menggunakan sistem operasi Android karena 

kemudahan, kebebasan, serta cost yang relatif murah dalam pengaksesan data dan 

sistem penyimpanan datanya menggunakan aplikasi desktop dengan semua 

kemudahan pada aplikasi desktop.  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah melakukan perancangan 

mengenai sistem pelaporan nilai siswa dengan menerapkan teknologi JPA pada 

sistem penyimpanan datanya dan menerapkan teknologi JSON sebagai format 

pertukaran data pada Android. Manfaat yang diperoleh dari aplikasi yang 

dibangun adalah kemudahan dalam pengaksesan data nilai baik guru maupun 

siswa, serta dari sistem penyimpanan data yang dihasilkan dapat mempermudah 

dan mempercepat pengaksesan serta mengefisienkan ruang penyimpanan data. 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka diperlukan sebuah batasan 

masalah agar pembahasan tidak meluas. Penelitian ini tidak membahas mengenai 

sistem keamanan data. 

2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berjudul, Prototipe Aplikasi Sistem Informasi Akademik 

Pada Perangkat Android. Pada penelitian tersebut dihasilkan sebuah sistem 

informasi dengan menggunakan mobile device yang telah di implementasikan 

pada Universitas Sam Ratulagi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui 

bahwa sistem informasi akademik menggunakan Android dapat dibangun dengan 

mudah karena sudah disediakan fiturnya oleh Android seperti komponen 

konektivitas dengan internet, serta memudahkan developer dalam 

pengembangannya karena kegratisannya. Dengan sistem yang ada pada aplikasi 

ini memudahkan mahasiswa maupun dosen ataupun semua stakeholder yang 

berkepentingan untuk mengakses informasi melalui perangkat mobile, sehingga 

memberikan kemudahan akses yang dapat dilakukan dimana saja, selama 

terhubung dengan internet[1]. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada 

tampilan Android yang menggunakan web.  
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Penelitian lain yang telah dilakukan adalah penelitian yang berjudul M-

Library Berbasis Android Menggunakan Protokol JSON. Sebuah sistem 

perpustakaan mobile telah dihasilkan dari penelitian ini. Pengembangkan  aplikasi  

dilakukan dengan menerapkan  teknologi  Android  smartphone, PHP (Hypertext  

Processor), JSON (Java Script Object Notation) sebagai konektor ke database  

dan  MySql sebagai  database server. Hasil aplikasi yang dicapai membolehkan 

mahasiswa  dapat melihat informasi buku yang ada pada perpustakaan FT-

UMRAH. Selain  sebagai  fasilitas  untuk Mahasiswa dalam meminjam buku 

aplikasi ini juga dapat  membantu  Admin  dalam  mengelolah  data buku yang 

telah dikembalikan[2]. Proses input data keseluruhannya dilakukan pada mobile 

device. 

Penelitian lain yang berjudul Java Persistence dengan Jboss Seam, 

membahas mengenai pengembangan aplikasi registrasi sederhana dengan 

menggunakan JPA dengan teknologi Jboss Seam[3]. Berdasarkan penelitian 

tersebut dapat diketahui bahwa dengan mengimplementasi teknologi JPA 

developer tidak perlu lagi dipusingkan dengan bahasa query untuk memanggil dan 

menyimpan data ke database. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian 

ini tidak membahas mengenai Jboss.  

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai 

sistem informasi akademik, sistem M-Library berbasis Android, dan Java 

Persistence dengan Jboss, maka melalui penelitian ini akan membangun sebuah 

aplikasi desktop dan mobile mengenai sistem pelaporan data akademik yang 

berupa nilai siswa. Teknologi yang digunakan dalam membangun sistem input 

nilai berupa aplikasi desktop yang menggunakan JPA, sedangkan untuk output 

menggunakan Android sebagai client, serta menerapkan teknologi JSON, PHP, 

MySQL. 

 Android adalah sebuah sistem operasi pada perangkat mobile yang 

berbasis LINUX. Sistem operasi ini merupakan tidak memerlukan lisensi atau 

biaya pada pengembangannya. Aplikasi Android dikembangkan dalam bahasa 

pemrograman Java dengan menggunakan kit pengembangan perangkat lunak 

Android (SDK). Aplikasi Android dijadikan kedalam satu paket file arsip yang 

ditandai dengan extension .apk[4]. 

PHP yang dahulu merupakan singkatan dari Personal Home Page adalah 

bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat web dinamis maupun 

interactive website. Sebagai aturan utama, PHP berjalan pada web server dan 

melayani halaman web pengunjung berdasarkan request. Salah satu fitur utama 

dari PHP adalah bahasa pemrograman ini dapat ditanamkan pada halaman web 

HTML, yang memudahkan pembuatan dari halaman yang dinamis secara cepat. 

Salah satu fitur lainnya yang menjadi keunggulan dari PHP adalah bahasa 

pemrograman ini merupakan cross-platform, yaitu memungkinkan untuk berjalan 

pada berbagai sistem operasi pada komputer yang menyebabkan mudah untuk 

terintegrasi dengan berbagai web server[5].  

 JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang 

ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan 

dibuat (generate) oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian 

dari Bahasa Pemprograman JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 - 
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Desember 1999. JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa 

pemprograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan 

oleh programmer keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python 

dll. Oleh karena sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa 

pertukaran data[6]. 

 MySQL merupakan software database open source yang paling popular di 

dunia, dimana saat ini digunakan lebih dri 100 juta pengguna di seluruh dunia. 

Dengan kehandalan, kecepatan dan kemudahan penggunanya, MySQL menjadi 

pilihan utama bagi banyak pengembang software dan aplikasi baik di platform 

web maupun desktop. Pengguna MySQL tidak hanya sebatas pengguna 

perseorangan maupun perusahaan kecil, namun perusahaan seperti Yahoo!, 

Alcatel-Lucent, Google, Nokia, Youtube, Wordpress dan Facebook juga 

merupakan pengguna MySQL[7]. 

 JPA (Java Persistence API) adalah framework untuk Java Persistence 

berbasis Plain Old Java Object yang ringan. Meskipun pemetaan relasi antar 

obyek adalah component utama dari API, JPA menawarkan solusi untuk membuat 

arsitektur dari pengintegrasian persistence pada aplikasi berskala enterprise. Cara 

JPA ini dinilai lebih baik dari teknik manipulasi data dengan JDBC. Jika kita 

menggunakan JPA, maka cara kita terhubung ke database sama semua, baik 

memakai MySQl, SQL Server ataupun PostgreSQL. API JPA terdapat dalam 

package javax.persistence, di dalamnya mengandung Query khusus yang disebut 

(JPQL) Java Persistence Query Language. Beberapa Library yang 

mengimplementasikan JPA antara lain adalah Hibernate dan EclipseLink[8]. 
 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kerangka dan asumsi yang ada dalam 

melakukan elaborasi penelitian sedangkan metode penelitian memerlukan teknik 

atau prosedur untuk menganalisa data yang ada[9]. Dalam penelitian ini tahapan 

yang dilakukan berupa 

1. Identifikasi Masalah 

Perumusan masalah ini dilakukan dengan melakukan wawancara 

dengan Ibu Lila Murniwati, wakil kepala sekolah SMP Negeri 06 dibagian 

kurikulum, untuk mendefinisikan permasalahan yang terjadi di sekolah.  

2. Studi Pustaka 

Dalam membuat sebuah penelitian, diperlukan sejumlah literatur 

yang mendukung tulisan ataupun penelitian yang kita lakukan. Literatur 

tersebut didapatkan dari membaca beberapa jurnal yang berhubungan 

dengan topik yang dibahas dari internet, maupun buku dan tutorial. 

3. Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah 

metode prototype. Prototype model adalah salah satu metode 

pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan.  
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Gambar 1 Metode Prototype[11]  

Dengan metode ini pengembang dan pelanggan dapat berinteraksi 

selama proses pembuatan sistem. Tahapan pengembangan sistem dengan 

metode prototype dilakukan dengan, 

a. Pengumpulan Kebutuhan 

Developer dan client bertemu dan menentukan tujuan umum, 

kebutuhan yang diketahui dan gambaran bagian-bagian yang akan 

dibutuhkan berikutnya. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan 

Bapak Lolos Budiono, yang bekerja pada bagian kurikulum di SMP 

Negeri 6 untuk mengumpulkan contoh data nilai yang berupa file 

Microsoft excel dan contoh raport siswa. 

b. Perancangan dan Pembangunan prototype 

Tahapan ini dilakukan dengan membuat perancangan desain dari 

aplikasi yang dibuat, kemudian mengkonsultasikan dengan Bapak 

Lolos Budiono. Rancangan arsitektur yang dibuat sesuai dengan 

Gambar 2.  

 
Gambar 2 Arsitektur aplikasi 

Dalam arsitektur tersebut sistem penyimpanan nilai ditampilkan 

menggunakan Swing Java dan JPA digunakan untuk menangani 

database. PHP sebagai bagian yang menangani database pada sesuai 

dengan request client yang dikirimkan menggunakan HTTP Request. 

Hasil kembalian dari PHP berupa data JSON yang dikirimkan kembali 

pada client Android yang akan dimuat sebagai tampilan. 

Proses perancangan dilakukan dengan menggunakan usecase 

diagram, activity diagram, class diagram, dan deployment diagram. 
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Sebuah usecase merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan 

sistem. 

 
Gambar 3 Usecase Diagram 

Gambar 3 adalah gambar perancangan usecase diagram aplikasi yang 

secara keseluruhan menjelaskan secara umum keterlibatan aktor dalam 

pemakaian sistem serta peran-peran apa saja yang dimiliki aktor dalam 

sistem tersebut. Seorang admin mempunyai peran dalam melakukan 

pengelolaan data siswa, nilai, dan lain-lain dalam sistem. Pada SMP 

Negeri 6 Salatiga, bagian kurikulum berperan sebagai admin sekolah. 

Kemudian, aktor siswa sebagai pengakses data nilai tersebut. 

Perancangan activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas 

dalam sistem yang sedang dirancang berdasarkan masing-masing 

usecase yang dimiliki oleh setiap aktor. Activity diagram dari aktor 

pada usecase tersebut terbagi menjadi Activity admin dan Activity 

siswa.  

 
Gambar 4 Activity diagram siswa 
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Activity diagram siswa pada Gambar 4 menjelaskan tentang 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa terhadap sistem. Langkah yang 

dilakukan adalah melakukan login, setelah login sistem akan 

menampilkan pilihan menu untuk melihat data. Siswa dapat melihat 

data nilai mereka sesuai dengan semester dan tahun ajar, kemudian 

siswa juga dapat melihat data absensi dan ekstrakulikuler pada pilihan 

menu data lain. Siswa juga dapat mengirimkan hasil belajar mereka 

melalui email. 

 
Gambar 5 Activity diagram Admin 

Aktivitas yang dijalankan oleh admin sistem dapat dijabarkan pada 

Activity diagram pada Gambar 5. Gambar 5 menjelaskan urutan 

aktivitas admin yang berperan utama dalam pengolahan semua data 

pada sistem penyimpanan. 
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Gambar 6 Class diagram 

Perancangan class diagram menggambarkan struktur deskripsi 

class beserta hubungan yang terjadi antar class yang satu dengan class 

yang lain. Hubungan yang terjadi antara kelas siswa dan kelas nilai 

adalah satu ke banyak, karena di dalam sebuah kelas, memiliki 

beberapa siswa. Hubungan asosiasi yang digunakan adalah 

unidirectional, sehingga pada kelas siswa dapat mengakses nilai, tetapi 

tidak sebaliknya. Hubungan kelas akun dan kelas siswa, menunjukkan 

relasi satu ke satu unidirectional, karena setiap siswa hanya memiliki 

satu akun, dan dari akun dapat mengakses siswa yang mempunyai 

akun tersebut, tetapi dari siswa tidak dapat mengakses akun yang 

dipunyainya. Dikarenakan aplikasi ini menggunakan JPA, class-class 

yang dibuat menjadi tabel dalam database secara langsung dengan 

menuliskan kelas tersebut didalam file persistence.xml. Tahap 

pembuatan class diagram ini menggambarkan juga tentang 

perancangan database. Rancangan class diagram dapat dilihat pada 

Gambar 6. 

Proses yang dilakukan dengan Deployment diagram 

menggambarkan mengenai bagaimana komponen akan di deploy 

kedalam sistem.  



 

8 
 

 
Gambar 7 Deployment diagram 

Pada Gambar 7, perangkat keras beserta software yang digunakan 

di dalam perangkat kerasnya. Client desktop menggunakan JRE(Java 

Runtime Environment) yaitu sebuah aplikasi yang memungkinkan 

sebuah aplikasi Java dapat berjalan pada sebuah komputer. Pada web 

server terdapat MySQL database sebagai penyimpanan data. Mobile 

client menggunakan sistem operasi Android yang di dalam aplikasi 

pelaporannya terdapat JSON library sebagai penerjemah array JSON 

hasil kembalian dari request ke database. 

Setelah rancangan disetujui kemudian mengkodekan rancangan 

tersebut dengan menggunakan Netbeans IDE untuk sistem 

penyimpanan datanya dan Eclipse ADT untuk sistem pelaporannya. 

c. Evaluasi prototype  

Evaluasi dibagi kedalam dua tahapan yaitu alfa dan beta. Evaluasi 

alfa atau pengujian alfa dilakukan oleh developer untuk mengetahui 

kesalahan yang terjadi pada aplikasi yang dibuat. Evaluasi beta atau 

pengujian beta sistem penyimpanan nilainya dilakukan oleh tester 

yaitu Bapak Lolos Budiono dan Bapak Eko sebagai admin sekolah. 

Pada sistem pelaporan nilainya, diujikan pada 30 siswa sebagai 

responden. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi 

yang dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan.  

4. Penulisan laporan  

Tahap akhir dari suatu kegiatan adalah menulis atau menyusun 

laporan penelitian. Penulisan laporan dilakukan dengan menuliskan apa 

saja yang telah dilakukan dalam penelitian menjadi sebuah jurnal 

penelitian.  

4.    Pembahasan 

Penerapan sistem pada aplikasi ini menggunakan desktop application dan 

menggunakan mobile application. Tampilan utama setelah pengguna melakukan 

login dari sistem penyimpanan nilai, menggunakan Swing MDI Form. Pilihan 

pengelolaan data dapat dipilih dengan menekan Menu untuk pengeditan masing 

jenis data, sesuai dengan Gambar 7.  
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Gambar 7 Tampilan Utama Sistem Penyimpanan 

Awal penerapan dari JPA dimulai dengan membuat kelas entity. Pada 

pelaporan nilai SMP Negeri 6 Salatiga, data yang dilaporkan adalah berupa data 

nilai tugas, absensi dan kegiatan ekstrakulikuler sekolah. Nilai akhir terbagi 

kedalam 3 kategori, nilai pengetahuan, nilai keterampilan dan nilai sikap spritual 

dan sosial. Tampilan user interface yang memuat mengenai pengolahan nilai 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8 Tampilan Halaman Pengelolaan Nilai 

Setiap kategori nilai, memiliki catatan masing-masing. Berdasarkan sistem 

tersebut dapat dibuat sebuah entitas nilai, yang dalam JPA dapat dikodekan sesuai 

dengan Kode Program 1. 
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Kode Program 1 Kelas Nilai Entity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada aplikasi penyimpanan data terdapat fungsi create(), read(), 

update(),delete() yang merupakan fungsi yang telah disediakan oleh JPA. Kode 

program pada implementasi fungsi create dapat dilihat pada kode program 2. 
Kode Program 2 fungsi create() 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi create() digunakan untuk memasukkan kelas entitas yang telah 

direalisasikan menjadi object. Setiap variable yang terdapat dalam obyek entitas 

akan di simpan kedalam kolom database masing-masing sesuai dengan nama 

variable. Hasil masukan yang telah dijadikan object nilai akan dimasukkan 

langsung ke database pada baris 9 dan kemudian di commit transaksi datanya. 

Data nilai yang telah disimpan kemudian akan ditampilkan kedalam Java Internal 

Frame sesuai dengan Gambar 8. 

Agar kelas-kelas entitas dapat dipetakan ke dalam database, maka 

diperlukan sebuah kelas JPAUtil, kelas yang digunakan untuk membantu koneksi 

dan pemetaan ke database. Kelas ini membaca file persistence.xml pada package 

META-INF yang berisi konfigurasi database. JPAUtil diisi dengan kode program 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

1 public class Nilai implements Serializable { 

2     private static final long serialVersionUID = 1L; 

3     @Id 

4     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

5     private Long id; 

6     @OneToOne(cascade = CascadeType.PERSIST) 

7     private Siswa siswa; 

8     @OneToOne(cascade = CascadeType.PERSIST) 

9     private MataPelajaran mataPelajaran; 

10     @OneToOne(cascade = CascadeType.PERSIST) 

11     private TahunAjar tahunAjar; 

12     private String nilaiPengetahuan; 

13     private String nilaiKetrampilan; 

14     private String nilaiSikap; 

15     // catatan 

16     private String catatanPengetahuan; 

17     private String catatanKetrampilan; 

18     private String catatanSikapSpiritDanSosial; 

19     // getter setter 

20 } 

1 em = getEntityManager(); 

2      em.getTransaction().begin(); 

3 nilai.setMataPelajaran(em.getReference(MataPelajaran.class,  

4  nilai.getMataPelajaran().getId())); 

5 nilai.setSiswa(em.getReference(Siswa.class, 

6   nilai.getSiswa().getId())); 

7 nilai.setTahunAjar(em.getReference(TahunAjar.class, 

8   nilai.getTahunAjar().getId())); 

9      em.persist(nilai); 

10     em.getTransaction().commit(); 
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Kode Program 3 JPAUtil Code 

     

}  

 

 

 

 

 

 

 

Pada sistem pelaporan nilai, PHP digunakan sebagai jembatan yang 

menghubungkan antara client Android dengan sistem. Komunikasi dari client 

Android ke PHP menggunakan HTTP Request Handler. Parameter dari client 

dikirimkan ke PHP kemudian diolah untuk diteruskan ke database handler, file 

PHP yang berisi mengenai query-query untuk mengambil data dari database. 
Kode Program 4 PHP Service Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baris 4 pada Kode program 4 berisikan query untuk menampilkan data 

nilai siswa berdasarkan nomor induk, semester, dan tahun ajar yang dikirimkan ke 

web server pada baris 1, 2, dan 3. Hasil dari data nilai yang telah ditampilkan di 

ubah ke array untuk kemudian dikodekan menjadi text JSON. 
Kode Program 5 Pengkodean Array ke JSON 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Apabila data yang ditampilkan pada query Kode Program 4 berhasil 

menampilkan data, maka hasilnya akan diubah menjadi teks JSON dengan 

1 public class JPAUtil { 

2     private static EntityManager entityManager; 

3     public EntityManager getEntityManager() {         

4         if (entityManager == null) {             

5             EntityManagerFactory emf =  

 Persistence.createEntityManagerFactory("InputNilaiPU"); 

6           entityManager = emf.createEntityManager(); 

7        }        

8        return entityManager; 

9       }    

 

1  $noInduk = $_POST['noInduk']; 

2  $semester = $_POST['semester']; 

3  $tahunajar = $_POST['tahunAjar'];        

4  $sql="SELECT m.namaPelajaran, n.nilaiKetrampilan, n.nilaiPengetahuan,        

5      n.nilaiSikapDalamMapel, n.catatanKetrampilan, n.catatanPengetahuan,         

6      n.catatanSikap " 

7                . "FROM Nilai n " 

8                . "LEFT JOIN MataPelajaran m ON n.matapelajaran_id = m.id " 

9                . "LEFT JOIN Siswa s ON n.siswa_id = s.id " 

10                . "LEFT JOIN TahunAjar ta ON n.tahunajar_id = ta.id " 

11                . "WHERE s.noInduk='$noInduk' " 

12                . "AND ta.semester=$semester " 

13                . "AND ta.tahunAjar='$tahunajar'"; 

  

 

1    $result=mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 

2 $no_of_rows = mysql_num_rows($result); 

3 if ($no_of_rows > 0) { 

4     $response["success"] = 1; 

5     while($r = mysql_fetch_array($result)){   

6      $response[namaPelajaran][]=$r[namaPelajaran];  

7      $response[nilaiKetrampilan][]=$r[nilaiKetrampilan];    

8      $response[nilaiPengetahuan][]=$r[nilaiPengetahuan];     

9 $response[nilaiSikapDalamMapel][]=$r[nilaiSikapDalamMapel]; 

10      $response[catatanKetrampilan][]=$r[catatanKetrampilan]; 

11      $response[catatanPengetahuan][]=$r[catatanPengetahuan]; 

12      $response[catatanSikap][]=$r[catatanSikap]; 

13     } 

14     echo json_encode($response); 

15 } else {           

16            $response["error"] = 1; 

17            $response["error_msg"] = "Nilai not Found"; 

18            echo json_encode($response); 

19        } 

20    }  
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perintah pada baris 14 Kode Program 5. Apabila terjadi data yang ditampilkan 

kosong, maka akan menjalankan baris 16, 17 dan 18 Kode Program 5 yaitu 

mengirimkan pesan error yang juga dikodekan menjadi JSON. Hasil JSON yang 

berhasil seperti yang ditampilkan pada Kode Program 6. 

 

 
Kode Program 6 Hasil JSON dari Request Nilai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi JSON pada Kode Program 6 berisikan mengenai tag sebagai 

penanda fungsi dari JSON yang dikirimkan. Baris 2 dan 3 menjelaskan mengenai 

parameter kesuksesan koneksi dan query database. Informasi nama pelajaran, 

nilai dan catatan ditampilkan dalam bentuk array JSON. Setiap indeks dari array-

array tersebut mewakili sebuah obyek nilai. 

Untuk memproteksi agar HTTP request tidak dapat diakses tanpa 

menggunakan Android, maka pada file index2.php yang merupakan file PHP 

untuk menerima request tidak diberikan tampilan HTML. Serta request dari client 

tidak akan diproses apabila salah memasukkan nama tag. 

Pada sistem pelaporan nilai, yang menggunakan Android tahapan awal 

pengguna adalah melakukan login. Login ini untuk mengetahui informasi 

mengenai user. Input dari login berupa username dan password, dikirimkan ke 

web server saat tombol login di tekan, menggunakan HTTP Post untuk di 

otentifikasi. 

1 { "tag":"nilai", 

2   "success":1, 

3   "error":0, 

4   "namaPelajaran":["Pendidikan Agama dan Budi Pekerti","Pendidikan Pancasila 

5                      dan kewarganageraan"], 

6   "nilaiKetrampilan":["A-","A"], 

7   "nilaiPengetahuan":["B+","A"], 

8   "nilaiSikapDalamMapel":["C","B"], 

9   "catatanKetrampilan":["terampil melaksanakan ibadah sholat","dapat        

10                     melakukan diskusi dengan baik"], 

11  "catatanPengetahuan":["Sudah menguasai kompetensi dalam memahami          

12                     kitab","sudah menguasai kompetensi pancasila"], 

13  "catatanSikap":["sudah menunjukkan sikap spirit dan sosial dengan         

14                     baik","baik"] 

15 } 
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Gambar 9 Login form siswa 

Hasil JSON yang diterima dari web server apabila memasukkan username 

dan password dengan benar sesuai yang tertera pada database berupa teks 
{"tag":"login","success":1,"error":0,"user":{"username":"6355","type":"1","noInd

uk":"6355","nama":"Akhmal Fatkhur Rozaq"}}. Teks JSON tersebut berisi 

mengenai informasi user yang melakukan login tersebut kemudian diolah. 
Kode Program 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baris pertama pada Kode Program 6 melakukan pembuatan object JSON 

baru berdasarkan hasil pembacaan teks, dan memasukkannya kedalam object 

loginResult. Pengambilan nilai variable pada JSONObject dengan memasukkan 

parameter nama object. Informasi obyek user yang dihasilkan dari array JSON 

tersebut digunakan sebagai isi dari tampilan Android. Informasi yang ditampilkan 

mengenai data siswa dalam bentuk teks, sedangkan data semester dan tahun ajar 

dimuat dalam Spinner (Combo Box pada Android), sesuai dengan Gambar 8 

1   JSONObject loginJson = new JSONObject(result); 

2   loginResult = new LoginResult(); 

3   loginResult.setSuccess(loginJson.getInt("success") == 1); 

4   loginResult.setError(loginJson.getInt("error") == 1); 

5   if (loginResult.isError()) { 

  6   loginResult.setErrorMessage(loginJson.getString("error_msg")); 

7   } else { 

8    JSONObject userJson = loginJson.getJSONObject("user"); 

9   User user = new User(userJson.getString("nama"), 

10    userJson.getString("noInduk")); 

11    loginResult.setUser(user); 

12  } 

 



 

14 
 

 
Gambar 10 Tampilan Menu Nilai Android 

Pada Gambar 10, Tombol lihat data berfungsi untuk melihat nilai data 

siswa berdasarkan tahun ajar dan semester yang telah dipilih pada spinner. Hasil 

pencarian nilai ditampilkan menggunakan listview yang nantinya dapat di tulis ke 

email atau dalam text file agar dapat di cetak. Apabila tombol lihat data dipilih, 

maka data akan ditampilkan pada listview. 

 
Gambar 11 Tampilan nilai 

Tampilan nilai pada listview yang memuat nilai pengetahuan, nilai 

keterampilan dan sikap, serta catatan dari masing-masing kriteria penilaian 

tersebut berdasarkan dari tahun ajar dan semester yang telah dipilih pada spinner. 

Karena menggunakan listview, list nilai tersebut dapat di scroll ke atas dan 

kebawah sesuai dengan kebutuhan. 
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Gambar 12 Tampilan absensi dan ekstrakulikuler 

Data lain pada tampilan nilai, berisikan data mengenai absensi dan 

kegiatan ekstrakulikuler siswa yang dimuat dengan listview sesuai dengan Gambar 

12. 

Pengujian sistem dilakukan dengan dua tahap yaitu alpha dan beta. 

Pengujian alpha dilakukan dengan menggunakan Black Box Testing. Black Box 

merupakan pendekatan yang digunakan sebagai pelengkap untuk menemukan 

kesalahan. Hasil dari pengujian Black Box dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1 Black Box Testing pada Sistem 

Point 

Pengujian 

Validasi Output Sistem Status  

Uji 

Proses login - Username benar 

password benar 

Masuk halaman admin Valid 

Proses logout - Pilih menu logout Keluar halaman admin Valid 

Proses mengatur 

data pada sistem 

penyimpanan 

- Dapat melakukan 

perintah CRUD data 

siswa 

Berhasil melakukan operasi CRUD 

pada data siswa 

Valid 

 - CRUD data nilai Berhasil melakukan operasi CRUD 

pada data nilai 

Valid 

 

 

 

 

Proses View Data 

pada sistem 

pelaporan 

- CRUD data absensi 

 

- CRUD data Ekskul 

 

- View data siswa 

 

- View data tahunAjar 

 

- View data nilai 

 

- View data absensi 

- View data Ekskul 

Berhasil melakukan operasi CRUD 

pada data absensi 

Berhasil melakukan operasi CRUD 

pada data absensi 

Berhasil menampilkan Nama dan 

NoInduk 

Berhasil menampilkan Tahun Ajar 

pada Spinner 

Berhasil menampilkan data Nilai 

Siswa pada list view 

Berhasil menampilkan data absensi  

Berhasil menampilkan data Ekskul 

Valid 

 

Valid 

 

 

Valid 

Valid 

 

Valid 

 

Valid 

Valid 
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Dari pengujian alpha yang menggunakan metode Black Box pada Tabel 1, 

menunjukkan bahwa dari sistem yang dibangun telah sesuai dengan yang 

diharapkan sesuai dengan fungsi masing-masing tanpa terjadi kesalahan. 

Pengujian pengguna atau pengujian beta bertujuan untuk mengukur 

efektifitas program. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan kuisioner 

terhadap responden yang dibagi menjadi dua, yaitu pengujian terhadap 

penyimpanan data yang dilakukan pada 2 orang admin sekolah dan pada sistem 

pelaporan yang dilakukan kepada 30 orang siswa secara acak. Pernyataan untuk 

pengujian Admin sebagai berikut: 1) Aplikasi dapat digunakan dengan mudah, 2) 

Aplikasi dapat mempercepat dalam pencarian data nilai, 3) Informasi yang 

ditampilkan pada aplikasi sudah jelas, 4) Aplikasi ini mengefisienkan 

penyimpanan data. 5) Tampilan Aplikasi menarik. Pertanyaan yang diajukan 

kepada siswa sebagai berikut: 1) Aplikasi dapat digunakan dengan mudah, 2) 

Aplikasi dapat mempercepat dalam pencarian data, 3) Informasi yang ditampilkan 

pada aplikasi sudah jelas. 4) Aplikasi ini dapat mempermudah anda dalam 

pengaksesan informasi akademik. 5) Tampilan aplikasi menarik  Penyusunan dan 

perhitungan pengujian menggunakan Rumus Skala Likert yang merupakan cara 

sistematis untuk memberi skor pada indeks [11]. Pada skala Likert tersebut diberi 

nilai 5 sampai 1 yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu – ragu (R), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Hasil dari kuesioner yang dilakukan 

dengan Rumus Skala Likert dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3. 
Tabel 2 Hasil Penilaian Sistem Penyimpanan 

Pernyataan 
Jumlah Responden/Kategori Jawaban 

Total 
Rata-
rata SS S R TS STS 

1 - 2 - -  -  8 4 

2 1 1 -  -   -  9 4,5 

3 - 1 1 -  -  7 3,5 

4 2 - - -  -  10 5 

5 - 1 1 - - 7 3,5 

Total dan Rata - rata Keseluruhan 41 4,1 

 
Tabel 3 Hasil Penilaian Sistem Pelaporan 

Pernyataan 
Jumlah Responden/Kategori Jawaban 

Total 
Rata-
rata SS S R TS STS 

1 7 19 4 -  -  123 4,06 

2 4 23 3  -   -  121 4,02 

3 6 20 4 -  -  122 4,04 

4 4 18 8 -  -  116 3.9 

5 3 20 7 - - 116 4,4 

Total dan Rata - rata Keseluruhan 598 4,08 

 

 Rata-rata skor yang didapat dari pengujian sistem penyimpanan data 

adalah 4,1. Dari hasil penilaian Likert. Berdasarkan hasil pengujian pernyataan 

nomor 1 dan 2 bahwa aplikasi dapat digunakan dengan mudah dan dapat 
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mempercepat dalam pencarian data. Pertanyaan 3, 4, dan 5 menyatakan bahwa 

dengan tampilan aplikasi yang menarik, informasi yang ditampilkan jelas, dan 

mengefisienkan penyimpanan data. Hasil pengujian dari sistem penilaian siswa 

menyatakan bahwa aplikasi dapat digunakan dengan mudah, mempercepat dan 

mempermudah dalam pencarian data akademik, dengan tampilan yang menarik 

dan dapat menampilkan informasi yang jelas. 

5. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada SMP Negeri 06 Salatiga, siswa 

menjadi lebih mudah dalam memantau data nilai mereka karena pemantauan 

dapat dilakukan dengan mobile device bersistem operasi Android.  

Pengimplementasian JSON membuat pertukaran data lebih cepat yang 

ditunjukkan oleh ukuran text JSON yang hanya berukuran 6 bytes. Selain itu 

aplikasi ini juga menjawab permasalahan mengenai sistem penyimpanan data 

menjadi lebih efisien karena telah menggunakan sistem database yang dipetakan 

dengan ringkas menggunakan JPA. Untuk pengembangan sistem, saran yang 

ingin disampaikan adalah sistem ini dapat digunakan oleh guru agar dapat 

mengurangi beban kerja dari admin, serta sistem ini tidak hanya dapat 

melaporkan, tetapi dapat melakukan pengolahan nilai siswa. Diharapkan pula 

sistem ini juga dapat memberikan laporan data nilai pada guru.  
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