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ABSTRACT 

ERSA NILAWATI, ICUT MUTIAH AND ARIQ AL-BAASITH. ONLINE TEST 

APPLICATION FOR DEPARTMENT RECOMMENDATIONS IN SMA 

PALEMBANG MUHAMMADIYAH 6. 

 In the technological era, to determine the direction of students required an 

application that has the ability to select by using several criteria so that this 

system is required to be able to provide accurate data in accordance with what 

has been determined. Majors are conducted to direct students to choose the 

desired direction according to their abilities. At this time the system for procuring 

online examinations and processing data for consideration in majors at 

Muhammadiyah 6 High School Palembang still uses manual methods. Online 

examination activities have not yet been implemented at Palembang 

Muhammadiyah 6 High School. This study aims to develop the examination 

process at Muhammadiyah 6 High School Palembang to be more efficient and 

keep up with the times, and also to determine the selection of majors for students 

of class X many students assume that taking a course is something that is really 

done, because it does not have much influence on future education. This research 

includes the type of development research with reference to the order in 

Muhammadiyah 6 High School Palembang, the application developed based on 

preliminary research is the application of online examinations in this study, 

namely counseling teachers, curriculum heads and curriculum sections. Student 

data collection techniques and exam question data are asked in the curriculum 

chairperson who is responsible for storing student data records and exam data. 

The results of the study showed that in the trial online application testing for the 

selection of these majors was not enough from the results of my online exam, but 

also needed support from the consultation of each student / student therefore the 

counseling department also played an important role in the process selection of 

this department. 

Keywords: Applications, Online Exams, Department Recommendations 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

ERSA NILAWATI, ICUT MUTIAH DAN ARIQ AL-BAASITH. APLKASI 

UJIAN ONLINE UNTUK REKOMENDASI JURUSAN DI SMA 

MUHAMMADIYAH 6 PALEMBANG. 

 

 Dalam era teknologi, untuk menentukan jurusan siswa dibutuhkan sebuah 

aplikasi yang memiliki kemampuan untuk menyeleksi dengan menggunakan 

beberapa kriteria sehingga dalam sistem ini dituntut untuk dapat memberikan data  

yang akurat sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penjurusan dilakukan untuk 

mengarahkan siswa agar dapat memilih jurusan yang diinginkan sesuai dengan 

kemampuan. Pada saat ini sistem pengadaan ujian  online  dan pengolahan data 

untuk pertimbangan jurusan di SMA Muhammadiyah 6 Palembang masih 

menggunakan cara manual. Kegiatan ujian online masih belum diterapkan di 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang, Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan proses ujian di SMA Muhammadiyah 6 Palembang agar lebih 

efisien dan mengikuti perkembangan zaman, dan juga untuk menentukan dalam 

pemilihan jurusan yang di peruntukan bagi siswa/siswi kelas X banyak siswa 

beranggapan bahwa mengambil suatu jurusan merupakan hal yang sepeleh 

dilakukan, karena tidak banyak berpengaruh terhadap pendidikan kedepannya. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian perkembangan dengan mengacu pada tata 

tertib di SMA Muhammadiyah 6 Palembang, aplikasi yang dikembangkan 

berdasarkan penelitian awal adalah aplikasi ujian online untuk dalam penelitian 

ini, yaitu guru bimbingan konseling, ketua kurikulum dan bagian kurikulum. 

Teknik pengumpulan data siswa dan data soal ujian di minta di bagian ketua 

kurikulum yang bertanggung jawab dalam menyimpan arsip data siswa dan data 

soal ujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada uji coba aplikasi ujian 

online untuk pemilihan jurusan ini tidak cukup dari hasil tes ujian online saya, tapi 

juga dibutuhkan dukungan dari konsultasi masing-masing siswa/siswi masing-

masing oleh karena itu guru bagian konseling juga berperan penting dalam proses 

pemilihan jurusan ini. 

Kata Kunci : Aplikasi, Ujian Online, Rekomendasi Jurusan 

 



1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin 

pesat, kebutuhan akan suatu konsep belajar mengajar yang 

terkomputerisasi menjadi penting karena semakin berkembangnya zaman 

yang semakin modern seperti sekarang termasuk di dunia pendidikan. 

Ujian online merupakan salah satu cara dalam menghadapi ujian yang 

lebih efektif dikarenakan ujian online tidak memerlukan waktu yang lama 

saat pemeriksaan nya, karena nilainya keluar secara otomatis saat siswa 

selesai mengerjakan soal ujian online. 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang merupakan salah satu sekolah 

yang bernuansa islami yang beralamat Jalan Jendral Sudirman Km. 4,5 

Palembang. SMA Muhammadiyah 6 Palembang merupakan perubahan 

dari SMA Muhammadiyah 12 Palembang yang didirikan pada tanggal 1 

Juli 1988 (Tahun Pelajaran 1988/1989). Pada saat ini SMA 

Muhammadiyah 6 memiliki siswa sejumlah 395 siswa dengan 36 siswa per 

kelas dan jumlah ruang kelas sebanyak 13 berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan dengan Bapak M.Erlan S.Pd selaku kepala sekolah, Ibu 

Dra. Hj. Nini Heryani sebagai wakil kurikulum dan pihak terkait lainnya  

di SMA Muhammadiyah 6 Palembang. 
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  Dalam era teknologi, untuk menentukan jurusan siswa dibutuhkan 

sebuah aplikasi yang memiliki kemampuan untuk menyeleksi dengan 

menggunakan beberapa kriteria sehingga dalam sistem ini dituntut untuk 

dapat memberikan data  yang akurat sesuai dengan apa yang telah 

ditentukan. Penjurusan dilakukan untuk mengarahkan siswa agar dapat 

memilih jurusan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan. Pada saat ini 

sistem pengadaan ujian  online  dan pengolahan data untuk pertimbangan 

jurusan di SMA Muhammadiyah 6 Palembang masih menggunakan cara 

manual. Kegiatan ujian online masih belum diterapkan di SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang, pada saat ini ujian semester masih bersifat 

manual, ujian dibuat oleh guru lalu digandakan untuk dibagikan kepada 

siswa yang akan mengikuti ujian, lalu siswa mengisi lembar ujian tersebut 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

  Ujian sekolah dilakukan dilakukan dari siswa kelas 1(satu) sampai 

kelas 3 (tiga), ujian tersebut berguna untuk menentukan kenaikan kelas 

dan pemilihan jurusan bagi siswa kelas X (sepuluh). Penjurusan di SMA 

dimulai pada akhir semester 2(dua) kelas X. Selama di kelas X siswa 

hanya menerima program pengajaran umum, pihak sekolah memberikan 2 

opsi yaitu jurusan IPA dan IPS sesuai dengan keinginan dan kemampuan 

dari siswa di sekolah SMA Muhammadiyah 6 Palembang. Saat ini SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang belum terkomputerisasi dalam hal proses 

penjurusanya, yang mana masih dilakukan secara manual. 
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Masalah diatas bisa diatasi apabila sekolah memiliki suatu aplikasi 

yang didalamnya terdapat sistem yang fungsi dan tujuannya sama dengan 

melaksanakan ujian secara konvensional tetapi dalam bentuk aplikasi. 

Salah satu solusinya yaitu dengan membangun dan menerapkan aplikasi 

ujian online sebagai latihan bagi siswa dalam menghadapi ujian dan juga 

sebagai rekomendasi bagi siswa untuk menentukan jurusan IPA atau IPS 

pada SMA Muhammadiyah 6 Palembang. 

Maka dari itu kami akan membuat aplikasi ujian online tersebut 

agar bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan pada SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

metode prototype untuk pengembangan sistem, agar dapat menyelesaikan 

masalah ujian yang selama ini dilakukan dengan menggunakan cara 

manual. Oleh karena itu, pembahasan tersebut dalam laporan ini diberi 

judul “Aplikasi Ujian Online untuk Rekomendasi Jurusan di SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang”. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun 

perancangan aplikasi ujian online untuk rekomendasi jurusan di SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang ? 

1.3.   Batasan Masalah 

Ruang lingkup yang akan dibahas meliputi : 

a. Sistem yang akan dibuat menggunakan metode prototype. 
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b. Studi kasus dalam penelitian ini adalah penjurusan peserta didik kelas 

X  di SMA Muhammadiyah 6 Palembang. 

c. Data yang diolah sistem berupa soal dan informasi yang dihasilkan 

yaitu nilai ujian untuk penentuan jurusan kelas X. 

d. Fitur yang disediakan dalam aplikasi yaitu, cetak kartu ujian, 

pembuatan soal, pelaksanaan tes, hasil penilaian dan rekomendasi 

jurusan sesuai dengan hasil dari ujian itu sendiri. 

e. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan Database 

Management System (DBMS) MySQL. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk : 

a) Menerapkan metode prototype pada Aplikasi ujian online 

pada SMA Muhammadiyah 6 Palembang. 

b) Perancangan pembangunan Aplikasi ujian online berbasis 

web sebagai rekomendasi pemilihan jurusan pada SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis antara lain untuk : 

a) Untuk menambah kepercayaan diri dan keberanian serta 

tanggung jawab terhadap tugas yang dipercaya instansi  

b) Penulis mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang 

teknologi dan dunia kerja. 
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1.5.2.  Bagi Akademik 

  Adapun manfaat bagi akademik antara lain : 

a) Agar dapat dijadikan referensi  atau bahan bacaan bagi 

mahasiswa lainnya yang ingin membuat aplikasi sejenis. 

b)  Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pihak yang 

berkepentingan sebagai informasi dalam membangun sebuah 

website. 

1.5.3. Bagi Sekolah  

Manfaat bagi sekolah antara lain : 

a) Dapat mempermudah pelaksanaan ujian online di  SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang serta meningkatkan kualitas 

pendidikan dalam menyesuaikan perkembangan teknologi 

informasi. 

b)  Dapat menjadi referensi untuk kepentingan      

pengembangan penelitian selanjutnya. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Demi mewujudkan suatu hasil yang baik dalam penyusunan skripsi ini 

penulis menggunakan pembahasan yang sesuai dengan ketentuan yang 

diberikan, maka sistematika penulisan tersebut meliputi : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, 

ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM SEKOLAH 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah sekolah, visi dan 

misi, struktur organisasi, dan tugas dan wewenang serta 

gambaran umum bagian unit / kerja. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis akan membuat teori yang berdasarkan 

penulisan skripsi ini yang terdiri dari teori pendukung, hasil 

penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian. 

BAB IV METODE PENELITIAN 

Bab ini penulis membahas lokasi dan waktu penelitian, jenis 

data, teknik pengumpulan, dan jenis penelitian dan alat serta 

teknik pengembangan sistem. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis membahas tentang hasil-hasil yang diperoleh 

dalam penelitian dan pembahasan terhadap hasil yang telah 

dicapai maupun masalah-masalah yang telah ditentukan 

selama penelitian, sert pengujian sistem yang dibuat. 
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BAB VI  PENUTUP  

Pada akhir bab ini hanya menguraikan beberapa simpulan 

dan saran dari pembahasan dalam pembuatan Aplikasi ujian 

online untuk rekomendasi pemilihan jurusan pada SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang yang terdapat dalam bab-bab 

sebelumnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM SEKOLAH 

 

2.1. Profil Sekolah 

2.1.1. Sejarah SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang berlokasi di jalan 

Jendral Sudirman KM. 4,5 Balayudha Palembang tempatnya di 

komplek perguruan Muhammadiyah yang menjadi salah satu pusat 

perkembangan pendidikan dan merupakan lembaga pendidikan 

swasta yang ada di Palembang, menempati bangunan yang luas 

bangunan 792 M, luas pekarangan 160 M, dan luas kebun 45 M. 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang dulunya adalah SMA 

Muhammadiyah 12 Palembang yang didirikan pada tanggal 1 Juli 

1988 ( Tahun Pelajaran 1988/1989 ). 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang merupakan sebuah 

yayasan berada di bawah naungan Muhammadiyah yang diberi 

otonom untuk bergerak di bidang pendidikan. Pendidikan di SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang merupakan pengembangan dari 

konsep kerjasama yang erat anatara sekolah, masyarakat dan 

pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini 

didasari oleh suatu keinginan kemandirian sekolah untuk ikut 

terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan 
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mutu pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang 

ada.   

Berdasarkan hal diatas maka SMA Muhammadiyah 6 

Palembang mempunyai tujuan, visi dan misi tersendiri untuk 

menjawab tantangan zaman. Tujuan SMA Muhammadiyah 6 

Palembang adalah :  

a. Terciptanya proses pembelajaran secara aktif, kreatif, dan 

inovatif dengan mendayagunakan IPTEK dan Pendidikan 

Lingkungan Hidup. 

b. Berkembangnya potensi peserta didik secara optimal. 

c. Meningkatnya pelaksanaan pengamalan agama islam. 

d. Terciptanya warga sekolah yang sehat, dan berwawasan 

lingkungan. 

e. Terbentuknya karakter warga sekolah yang  religious, 

cerdas, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, disiplin, 

ramah lingkungan dan cinta tanah air.  

f. Meningkatnya potensi warga sekolah dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan lingkungan hidup serta pencegahan 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

g. Terbangunnya warga sekolah yang mencintai, memelihara 

dan melestarikan lingkungan hidup.  

h. Sekolah mampu menjadi sekolah adiwiyata tingkat kota 

Palembang. 
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i. Berkembangnya sikap saling menghargai dan 

menghormati antar warga sekolah   

j.  Terjalinnya komunikasi yang baik diantara warga sekolah 

dan  masyarakat mengenai pemahaman tujuan sekolah. 

2.1.2. Visi Dan Misi 

2.1.2.1. Visi  

  Unggul, Islami dan Berwawasan Lingkungan. 

2.1.2.2. Misi  

a. Meningkatkan profesionalisme Guru dan tenaga 

kependidikan 

b. Mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif dan 

inovatif dengan mendayagunakan iptek dan lingkungan 

dengan pondasi agama islam sehingga mampu 

meningkatkan potensi siswa secara optimal 

c. Mengembangkan kehidupan sekolah yang islami 

d. Menumbuh kembangkan karakter warga sekolah yang 

religius, cerdas, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, 

disiplin, ramah lingkungan dan cinta tanah air. 

e. Melengkapi sarana dan prasana yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran 

f. Melengkapi sarana dan prasana adiwiyata 

g. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintahan 

dan komponen masyarakat lainnya. 
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3.  Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungnn 

antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suaatu organisasi 

atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil data stuktur SMA Muhamadiyah 6  Palembang 

 

 

Gambar 2.1.Stuktur Organisasi sekolah 
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SISWA SMA MUHAMMADIYAH 6 PALEMBANG
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X. IPA.A
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X. IPA.C
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2.1.4.  Tugas dan Wewenang 

 1.   Kepala Sekolah 

a. Menyusun perencanaan. 

b. Mengarahkan kegiatan. 

c. Mengkordinir kegiatan. 

d. Melaksanakan pengawasan. 

e. Melakukan evaluasi setiap kegiatan. 

f. Menetukan kebijaksanaan. 

g. Mengadakan rapat. 

h. Mengambil keputusan. 

i. Mengatur proses belajar mengajar. 

2. Waka Bidang Kurikulum 

a. Menyusun program pembelajaran. 

b. Menyusun pembagian tugas guru. 

c. Menyusun jadwal pelajaran. 

d. Menyusun pelaksanaan ujian sekolah. 

e. Membuat daftar hadir. 

f. Membuat laporan nilai. 

g. Menyediakan buku daftar hadir guru. 

h. Menyusun laporan pembelajaran. 
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3. Waka Bidang Kesiswaan/Humas 

a. Menyusun program pembinaan siswa. 

b. Melaksanaan kegiatan siswa. 

c. Memberikan pengarahan dan pemilihan osis. 

d. Membina dan mengawasi pelaksanaan tata tertib dan 

disiplin siswa. 

e. Mengembangkan kompetitif kegiatan siwa terutama dalam  

           bidang kurikulum. 

4. Waka Bidang Ismuba 

a. Menyusun program kegiatan peningkatan iman dan taqwa 

bagi  siswa  dan guru secara bersama - sama Wakasek 

Urusan Humas  dan  Wakasek Urusan Kesiswaan. 

b. Mengembangkan iklim yang kondusif dalam pembinaan 

keagamaan. 

c. Melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan di sekolah 

 maupun di luar sekolah. 

d. Mengkoordinir kegiatan guru (Al Islam, 

Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab ). 

e. Mengkoordinir kegiatan siswa asrama bersama Wakasek 

Urusan Kesiswaan, dan  Humas. 

5. Waka Bidang Sarana Prasarana 

a. Menyusun program / rencana  kebutuhan sarana prasarana. 

b. Mengkoordinir pendayagunaan sarana prasarana. 
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c.   Membantu dan memonitor pengadaan, penerimaan dan  

   pendistribusian barang. 

d. Mengadakan perawatan preventif sarana prasarana. 

e. Menginventaris dan mengadministrasikan seluruh sarana 

prasarana dari berbagai sumber. 

f. Mengadakan koordinasi dengan tim pengadaan sarana 

prasarana dan penerimaan barang. 

g. Mengusulkan kepada Kepala Sekolah tentang 

penghapusan barang. 

h. Membuat statistic  data barang perlengkapan. 

i. Mengkoordinir kelengkapan sarana prasarana seluruh 

ruangan dengan penanggung jawab yang lain. 

6. Guru 

a. Membuat program pengajaran 

1. Silabus 

2. Prota / prosem 

3. RPP 

4. Rencana harian 

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

c. Melaksanakan kegiatan penilaian. 

d. Melakukan analisis hasil ulangan. 

e. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan/ 

pengajaran. 
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f. Mengisi daftar nilai. 

g. Melaksanakan kegiatan membimbing dalam KBM. 

           7.  Pegawai Tata Usaha 

a. Menyusun program tata usaha sekolah. 

b. Mengelola  Keuangan  Sekolah. 

c. Mengurus administrasi ketenagaan  dan siswa.  

d. Membina dan mengembangkan karier pegawai  tata usaha. 

e. Menyusun administrasi perlengkapan sekolah.  

f. Menyusun dan penyajian data/statistik  sekolah. 
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 BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Teori Pendukung 

 3.1.1. Aplikasi 

Menurut Sutabri (2012:147), Aplikasi adalah alat terapan 

yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan 

yang dimilikinya. Secara istilah pengertian aplikasi adalah suatu 

program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk 

melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta 

penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran 

yang akan dituju.  

Menurut W. Hengky Pramana (2012), Aplikasi adalah satu 

unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan 

beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game, pelayanan 

masyarakat, periklanan, atau semua proses yang dilakukan 

manusia. 

3.1.2. Website 

Menurut Sovia dan Febio (2011:87) Website adalah 

keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah 

domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya 

dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. 

Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web lainnya 
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disebut dengan hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media 

penghubung disebut hypertext.  

3.1.3. Tes 

Menurut Sudijono (2011: 67), tes adalah cara yang dapat 

dipergunakan atau prosedur yang perlu di tempuh dalam rangka 

pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk 

pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyan-

pertanyan yang harus dijawab atau perintah yang harus dikerjakan 

oleh seseorang sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan 

tingkah laku atau prestasi seseorang. 

3.1.4.  MySQL (My Structured Query Language) 

  Menurut Arief (2011:152) MySQL adalah salah satu jenis 

database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk 

membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai 

sumber dan pengolahan datanya. MySQL dikembangkan oleh 

perusahaan swedia bernama MySQL AB yang pada saat ini 

bernama Tcx DataKonsult AB sekitar tahun 1994-1995, namun 

cikal bakal kodenya sudah ada sejak tahun 1979. Awalnya Tcx 

merupakan perusahaan pengembang software dan konsultan 

database, dan saat ini MySQL sudah diambil alih oleh Oracle Corp. 

http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
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Kepopuleran MySQL antara lain karena MySQL menggunakan 

SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses databasenya sehingga 

mudah untuk digunakan, kinerja query cepat, dan mencukupi untuk 

kebutuhan database perusahaan-perusahaan yang berskala kecil 

sampai menengah, MySQL juga bersifat open source (tidak 

berbayar). MySQL merupakan database yang pertama kali 

didukung oleh bahasa pemrograman script untuk internet (PHP dan 

Perl). MySQLdan PHP dianggap sebagai pasangan software 

pembangun aplikasi web yang ideal. MySQL lebih sering 

digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya 

pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman 

script PHP. 

3.1.5   Rekomendasi Kejuruan IPA dan IPS 

Penjurusan adalah merupakan suatu proses penempatan 

dalam pemilihan program studi siswa. Penjurusan ini diadakan 

karena yang akan menentukankeberhasilan para siswa; baik pada 

waktu belajar di SMA maupun setelah perguruan tinggi maka 

diperlukan suatu bimbingan penjurusan. Karena hal tersebut, 

Williamson berpendapat bahwa di dalam penjurusan ini terdapat 

kaitan yang erat antara bimbingan penjurusan dengan bimbingan 

karir, yaitu merupakan suatu proses yang bebas, meluas dan 

berurutan. Para pembimbing diharapkan dapat memilihkan 

program studi, jurusan, studi lanjutan atau pekerjaan. Para 

http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
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pembimbing diharapkan pula memperhatikan ciri-ciri kepribadian 

siswa dan pengaruh lingkungan terhadap diri siswa yang 

bersangkutan.Suatu pihak yang membedakan atau memisahkan 

antara : inteligensi, bakat khusus, minat dan kepribadian dengan 

dasar dari setiap faktor ini dapat diukur melalui indikatornya 

masing-masing. Dilain pihak, berpendapat bahwa kepribadian 

tersebut meliputi seluruh faktor-faktor di atas. Hal ini pun dapat 

diterima karena individu adalah merupakan pribadi tersendiri yang 

terintegrasi secara keseluruhan.yang dimaksud oleh Williamson 

mengenai kepribadian ini yaitu kepribadian meliputi faktor-faktor 

secara keseluruhan. Sedang yang dimaksud faktor lingkungan 

didalamnya antar lain faktor (peran) orang tua dan pendidikan 

(Gani : 1986). 

Sesuai kurikulum yang berlaku di seluruh Indonesia, maka 

siswa kelas X SMA yang naik ke kelas XI akan mengalami 

pemilihan jurusan/enjurusan. Penjurusan yang tersedia di SMA 

meliputi Ilmu Alam (IPA), Ilmu Sosial (IPS), dan Ilmu Bahasa. 

Penjurusan akan disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. 

Tujuannya agar kelak di kemudian hari, pelajaran yang akan 

diberikan kepada siswa menjadi lebih terarah karena telah sesuai 

dengan minatnya. Sebelum waktu penjurusan, guru BK/BP telah 

melakukan psikotes sehingga potensi siswa secara psikologis lebih 

dapat lebih tergali dan penjurusan yang akan dilakukan tidak salah 



20 
 

arah. Penjurusan di SMA dilakukan dengan mempertimbangkan 

orientasi siswa yakni sebagai berikut Melanjutkan ke pendidikan 

yang lebih tinggi ke program studi Ilmu Alam, Ilmu Sosial, atau 

Bahasa sesuai dengan minat setelah lulus dari SMA. 

Penjurusan merupakan salah satu proses penempatan atau 

penyaluran dalam pemilihan program pengajaran para siswa SMA. 

Dalam penjurusan ini, siswa diberi kesempatan memilih jurusan 

yang paling cocok dengan karakteristik dirinya. Ketepatan memilih 

jurusan dapat menentukan keberhasilan belajar siswa. Sebaliknya, 

kesempatan yang sangat baik bagi siswa akan hilang karena kurang 

tepatnya menentukan jurusan. 

3.1.5.1. Tujuan dalam jurusan bertujuan antara lain :  

Tujuan Penjurusan di SMA ini diadakan atas dasar bahwa 

para siswa adalah merupakan individu-individu yang mandiri 

dengan keanekaragamannya (perbedaan individual). Para siswa 

dijururuskan untuk : 

a. Mengelompokkan para siswa yang mempunyai 

kecakapan, kemampuan, bakat, dan minat yang relatif 

sama. 

b. Membantu mempersiapkan para siswa dalam 

melanjutkan studi dan memilih dunia kerjanya. 



21 
 

c.  Membantu meramalkan keberhasilan untuk mencapai 

prestasi yang baik ; dalam kelanjutan studi dan dunia 

kerjanya. 

d.   Membantu memperkokoh keberhasilan dan 

kecococokan atas prestasi yang akan dicapai diwaktu 

mendatang (kelanjutan studi dan dunia kerja). 

3.1.5.2   Adapun syarat pemilihan jurusan masing-masing program  

sebagai berikut : 

Penjurusan akan terlaksana dengan baik, apabila persyaratan-

persyaratan untuk hal itu terpenuhi. Untuk memenuhi persyaratan yang 

lengkap tergantung pada : 

a. Kondisi sekolah yang bersangkutan; fasilitas, dan 

personalia di dalamnya. 

b. Kemauan/keinginan dari setiap personalia di atas dalam 

melengkapi data yang diperlukan untuk penjurusan. 

c.  Pengetahuan dan kemampuan dari staf pelaksana 

tersebut mengenai data yang diperlukan 

d. Pengertian dari pihak orang tua siswa; atas obyektivitas 

dalam menilai kemampuan putra-putrinya.Persyaratan 

dalam penjurusan selain di atas, terdapat data yang 

harus dipertimbangkan dalam hal penjurusan, yaitu; 
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prestasi belajar, pengukuran tes psikologis dan hasil 

bimbingan karir (Gani, 1986). 

Untuk kurikulum SMA (Sekolah Mengenengah Atas) terdapat rancangan  

kurikulum, khususnya pada kurikulum 2013, yaitu : 

a. Penjurusan mulai kelas X (sepuluh) 

b. Berdasarkan minat pada pendidikan lanjutan 

c. Non penjurusan (SKS) 

Jurusan IPA (Ilmu pengetahuan alam), Nilai rata-rata IPA (Matematika, 

Fisika, Biologi dan Kimia) masing-masing Minimal 70. 

Jurusan IPS (Ilmu Pengethuan Sosial), Nilai rata-rata IPS (Ekonomi, 

Sejarah, Geografi dan Sosiologi) masing-masing Minimal 70. 

3.1.6 UML (Unified Modeling Language) 

Menurut Nugroho (2010:6), UML (Unified Modeling 

Language) adalah ‘bahasa’ pemodelan untuk sistem atau 

perangkat lunak yang berparadigma ‘’berorientasi objek”. 

Pemodelan (modelling) sesungguhnya digunakan untuk 

penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks 

sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami.. 

Ada macam-macam diagram dalam Unified modeling Language 

(UML) beserta simbol-simbol , yaitu : 

a. Use Case Diagram 
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   Diagram ini memperlihatkan himpunan use case dan 

aktor-aktor (suatu jenis khusus dari kelas). Diagram ini 

terutama sangat penting untuk mengorganisasi dan 

memodelkan perilaku dari suatu sistem yang dibutuhkan 

serta diharapkan pengguna. 

b. Class Diagram 

  Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas, 

antarmuka-antarmuka, kolaborasi-kolaborasi dan relasi-

relasi antar objek. 

c. Activity Diagram 

Diagram ini memperlihatkan aliaran dari suatu 

aktifitas ke aktifitas lainnya dalam suatu sistem. Diagram 

ini terutama penting dalam pemodelan fungsi-fungsi 

dalam suatu sistem dan memberi tekanan pada aliran 

kendali antar objek. 

3.1.7.  Flowchart 

   Menurut Pahlevy (2010) menyatakan bahwa 

Flowchart (bagan alir) merupakan sebuah gambaran dalam 

bentuk diagram alir dari algoritma-algoritma dalam suatu 

program, yang menyatakan arah alur program tersebut. 

simbol-simbol desain data Flowchart dapat dilihat pada tabel 

2.1 
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Tabel 2.1 Simbol–simbol Desain Data Flowchart 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Arus 

keterangan : Merupakan simbol 

flowchart  berfungsi untuk 

menghubungkan antara simbol satu 

dengan simbol yang lain atau menyatakan 

jalannya arus dalam suatu proses. Simbol 

arus ini sering disebut juga dengan 

connecting line.. 

2. 

 

Simbol Titik Terminal 

Terminal pont symbol merupakan simbol 

flowchart berfungsi sebagai permulaan 

(start) atau akhir (stop) dari suatu 

kegiatan.. 

3. 

 

Simbol Penghubung 

Symbol One Connector adalah simbol 

berfungsi untuk keluar–masuk atau 

penyambungan proses dalam lembar / 

halaman yang sama. 

4. 

 

Simbol proses 

Processing Symbol merupakan simbol 

flowchart berfungsi untuk menunjukkan 

pengolahan yang dilakukan oleh 

komputer/pc 
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No. Simbol Keterangan 

5. 

 

Simbol Manual 

Symbol Manual Operation adalah simbol 

berfungsi untuk menunjukkan pengolahan 

yang tidak dilakukan oleh komputer/pc 

6. 

 

Simbol Keputusan 

Keterangan Symbol Decision adalah 

simbol berfungsi untuk memilih proses 

berdasarkan kondisi yang ada 

7. 

 

Keluar Masuk 

Keterangan Symbol Input-Output adalah 

simbol flowchart berfungsi untuk 

menyatakan proses input dan output tanpa 

tergantung dengan jenis peralatannya 

8. 

 

Proses pengetikan off-

line 

Keterangan Symbol Keying Operation 

adalah simbol berfungsi untuk pemasukan 

data secara manual on-line keyboard. 
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No. Simbol Keterangan 

9. 

 

Simbol Tampilan 

Simbol display berfungsi untuk 

menyatakan peralatan output yang 

digunakan yaitu layar, plotter, printer dan 

sebagainya. 

       Sumber : (Nanang, 2017) 

 

3.1.4. Metode Prototype 

Menurut pressman (2012:50) dalam melakukan 

perancangan sistem yang akan dikembangkan dapat menggunakan 

metode prottype. Metode ini cocok digunakan untuk 

mengembangkan sebuah perangkat yang akan dikembangkan 

kembali. Metode ini dimulai dengan pengumpulan kebutuhan 

pengguna, dalam hal ini pengguna dari perangkat yang 

dikembangkan adalah peserta didik. Kemudian membuat sebuah 

rancangan kilat yang selanjutnya akan dievaluasi kembali sebelum 

produksi secara benar. Prototype bukanlah merupakan sesuatu yang 

lengkap, tetapi sesuatu yang harus dievaluasi dan dimodifikasi 

kembali. Segala perubahan dapat terjadi pada saat prototype dibuat 

untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan pada saat yang sama 

memungkinkan pengembang untuk untuk lebih memahami 

kebutuhan pengguna secara baik. Berikut adalah gambar metode 

Prototype . 
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Sumber : perssman (2012:50) 

Gambar 3.1 Metode Prototype 

Menurut pressman (2012:50), tahap-tahap pengembangan dilakukan 

adalah 7 tahap, yaitu sebagai berikut : 

1. Tahap identifikasi kebutuhan.  

Pengumpulan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun 

meliputi data-data yang diperlukan, pengecekan data yang telah ada 

maupun yang belum ada. Data data diperoleh dengan metode 

observasi, metode wawancara, dan dokumentasi. 

2. Tahap membuat prototyping. 

Data-data yang telah terkumpul pada tahap sebelumnya 

dipergunakan untuk merancang desain awal dari produk yang akan 

dibangun yang biasanya masih bersifat global. 

3. Tahap evaluasi prototyping. 
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Dalam tahap evaluasi ini dapat dilakukan oleh pelanggan apakah 

prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan 

pelanggan. Jika sudah sesuai maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak 

prototyping direvisi dengan mengulang langkah 1,2, dan 3. 

4. Tahap mengkodekan sistem 

Dalam tahap ini prototyping yang sudah disepakati 

diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai berdasarkan 

desain awal untuk memperoleh produk yang diharapkan. 

5. Tahap menguji sistem 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian sistem terhadap perangkat 

lunak yang telah dihasilkan dari tahapan sebelumnya yaitu pembuatan 

kode sistem. 

6. Tahap evaluasi sistem 

Pada tahapan ini berdasarkan evaluasi oleh pengguna jika telah 

sesuai dengan apa yang diharapkan maka tahapan dilanjutkan kepada 

tahapan menggunakan sistem. Jika ada kesalahan maka akan dilakukan 

perbaikan dan kembali ke tahapan pembuatan kode sistem. 

7. Tahap menggunakan sistem 

Pada tahap ini perangkat lunak yang telah diuji dan diterima 

pelanggan siap untuk digunakan. 
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3.1.5. Black Box 

Menurut Mustaqbal, dkk (2015:34), Blackbox testing 

berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester 

dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan 

pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Black box 

testing bukanlah solusi alternatif dari white box testing tapi lebih 

merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup 

oleh white box testing. Black box testing cenderung untuk 

menemukan hal-hal berikut :  

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 

2. Kesalahan antarmuka (interface errors). 

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data. 

4. Kesalahan performansi (performance errors). 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

3.2.  Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar, acuan, 

pertimbangan, maupun perbandingan bagi penelitian terbaru yang 

sejenis, adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan pada tabel 

3.1 berikut : 
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Tabel 3.1. Penelitian Terdahulu 

No Judul 
Penulis/Tah

un 
Hasil 

1. Perancangan ujian 

online pada STMIK 

GI MDP berbasis 

web 

Antony 

susanto, 

hengky 

honggo, 

Mampu melaksanakan 

pengujian secara cepat 

dan tepat, diharapkan 

semua kendala yang 

biasanya ditemui pada 

saat pelaksanaan ujian 

secara manual dapat di 

selesaikan. 

2. Sistem ujian online 

berbasis website 

Ni wayan 

sumartini 

saraswati 

Meminimalkan tingkat 

kecurangan dan 

mempercepat waktu 

pengerjaan soal ujian. 

  3. 

 

Aplikasi berbasis 

Web untuk 

membantu ujian 

pemilihan jurusan 

(studi kasus : 

SMA Negeri 1 

Ujungbatu) 

Muhammad 

Rezaldy, 

Wardani 

Muhammad, 

Indra 

Lukmana 

(2015) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menghasilkan aplikasi 

ujian online yang 

dapat digunakan untuk 

membantu   siswa 

untuk mementukan 

pemilihan jurusan 

4. Perbandingan 

antara ujian 

online 

(COMPUTER-

BASED 

TESTING) 

dengan ujian 

manual (Paper-

pencil test) : efek 

ujian, skor ujian, 

lama waktu 

pengerjaan ujian, 

dan motivasi 

menyelesaikan 

ujian (studi kasus 

pada ujian 

sertifikasi CCNA 

Cisco Academy  

STMIK Widya 

Pratama) 

Murtini, 

Deni 

Syamsu 

Rakhmanto  

Tujuan penelitian ini 

akan mengevaluasi 

perbandingan antara 

ujian online 

menggunakan 

komputer dengan 

ujian manual . 
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Berdasarkan tabel penelitian 3.1, penulis menyimpulkan bahwa 

pada penelitian pertama, metode Prototype dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah atas ketidakmampuan pengguna dalam menggunakan 

suatu sistem, sedangkan pada penelitian kedua, metode prototype dapat 

membuat tampilan web menjadi lebih baik pada sisi user interface dan 

user experience, dan pada penelitian ketiga, berguna untuk menghasilkan 

informasi yang lebih baik untuk penyampaian informasi kepada siswa 

didik serta tenaga pengajar. Dari penelitian terdahulu tersebut, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa pembuatan sistem informasi menggunakan 

metode prototype dapat menghasilkan sebuah aplikasi ujian online yang 

memiliki nilai kebergunaan tinggi dan kemudahan dalam penggunaan. 

  



32 
 

3.3. Kerangka Penelitian 

Adapun kerangka penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut :  

Permasalahan

· pelaksanaan ujian yang masih 

menggunakan cara yang manual

· belum banyaknya penggunaan 

teknologi dalam pelaksanaan ujian.

· Menentukan jurusan masih 

menggunakan cara yang manual

Solusi

Aplikasi ujian online untuk 

rekomendasi jurusan di SMA 

Muhammadiyah 6 palembang

Teori pendukung

· MySQL

· PHP

· Dreamwever

Metode

Metode yang di gunakan 

metode Prototype

 

Gambar 3.2 Kerangka penelitian 

Berdasarkan Gambar 3.2 penulis menyimpulkan bahwa SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang dalam melaksanakan ujian masih 

menggunakan cara manual. Permasalahannya adalah pelaksanaan dan 

pemeriksaan hasil ujian memakan waktu yang cukup lama dan juga belum 

dimaksimalkan nya penggunaan teknologi dalam pelaksanaan ujian.  

Metode yang digunakan adalah metode prototype dikarenakan 

metode ini sangat baik digunakan untuk menyelesaikan masalah kesalah 

pahaman antara user dan analis yang timbul akibat user tidak mampu 

mendefinisikan secara jelas kebutuhannya (Mulyanto, 2009).
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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Adapun tempat dan waktu pelaksanaan penelitian adalah: 

       4.1.1. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 6 

Palembang yang beralamatkan di Jalan Balayudha No. 2294, Ario 

Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151. 

      4.1.2. Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menyusun segala kegiatan dalam 

sebuah jadwal penelitian berlangsung selama kurang lebih empat 

bulan terhitung mulai dari bulan September  2018 sampai dengan 

bulan Desember 2018 seperti terlihat pada table 4.1 

Tabel 4.1 Jadwal Penelitian 

No 
Rincian Tahap 

Penelitian 

Tahun 2018 

September Oktober November Desember 

1 Analisis       

 

                        

2 Pengumpulan Data                                 

 Wawancara                                 

Observasi                                 

studi pustaka                                 

3 
quick design 

(Desain cepat)                                 
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4.2. Jenis Data 

Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan beberapa jenis 

data dalam pengumpulan data diantaranya seperti berikut: 

       4.2.1. Data Primer 

Menurut Abubakar, dkk (2014:43), data primer adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber 

datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru 

yang memiliki sifat up to date. Teknik yang dapat digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan 

wawancara. Data pada penelitian ini didapatkan dengan 

mengumpulkan sendiri secara langsung dari objek penelitian, yaitu 

dari SMA Muhammadiyah 6 Palembang. Data yang diperoleh antara 

lain proses pemilihan jurusan berupa data siswa, guru, nilai, kelas. 

  

No 
Rincian Tahap 

Penelitian 

Tahun 2018 

September Oktober November Desember 

4 
Pembentukan 

Prototype                                 

5 
Evaluasi terhadap 

Prototype                                 

6 
Perbaikan 

Prototype                                 

7 Produksi Akhir                                 
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      4.2.2. Data Sekunder 

Menurut Saswita (2014:58), data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan 

data berupa teori konsep definisi serta data tentang perusahaan serta 

produk yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Sumbernya 

berasal dari penelitian terdahulu, buku, jurnal-jurnal, majalah ataupun 

berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Data yang 

diperoleh dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan 

objek yang diteliti yang bersumber dari berkas-berkas yang 

berhubungan dengan masalah tersebut dengan cara mengamati, 

menganalisis, mengindentifikasi permasalahan secara langsung 

terhadap objek yang dijadikan bahan penelitian. Adapun data-data 

yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan objek laporan adalah 

sejarah SMA Muhammadiyah 6 Palembang, struktur organisasi, tata 

tertib dan visi misi. 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode teknik 

pengumpulan data yang terdiri dari: 

       4.3.1.  Wawancara 

Penulis melakukan wawancara  dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan secara langsung kepada Bpk. M.Erlan, S.pd selaku 

kepala sekolah, Ibu Dra. Nini Heryani selaku Waka Kurikulum dan 

pihak yang terkait lainnya pada SMA Muhammadiyah 6 Palembang 
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untuk memperjelas masalah yang diangkat yaitu penerapan sistem 

ujian online untuk rekomendasi pemilihan jurusan. 

       4.3.2. Observasi 

Menurut Yulistyanti (2016:45), Observasi yaitu pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada 

obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap 

obyek ditempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa. Observasi 

berada bersama obyek yang diselidiki disebut observasi langsung, 

sedangkan observasi tidak langsung adalah dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya suatu peristiwa misalnya peristiwa tersebut diamati 

melalui film, rangkaian slide atau rangkaian foto, pengiriman 

instrument, atau korespondensi. Observasi yang penulis lakukan 

dengan mengamati langsung masalah, alur kerja dan proses dalam 

pemilihan jurusan pada SMA Muhammadiyah 6 Palembang. 

     4.3.3. Studi Pustaka 

Menurut Lukman dan Sunoto (2016:226), studi pustaka adalah 

pengumpulan data - data dengan cara mempelajari berbagai bentuk 

bahan -bahan tertulis seperti buku-buku penunjang kajian, catatan-

catatan maupun referensi lain yang bersifat tertulis. Cara ini penulis 

lakukan dengan menggunakan buku serta jurnal sebagai referensi dan 

informasi untuk memperoleh konsep serta pengetahuan yang relevan 

dengan masalah yang akan diteliti dan data yang didapat dari jurnal 

dan buku berkaitan dengan penelitian. 
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4.4.  Teknik Pengembangan Sistem 

Adapun metode pengembangan sistem yang penulis gunakan pada 

aplikasi ini yaitu menggunakan metode Prototype. Menurut pressman 

(2012:50) dalam melakukan perancangan sistem yang akan dikembangkan 

dapat menggunakan metode prototype.  

Tahapan-tahapan dalam metode prototype: 

a) Komunikasi dan pengumpulan data awal, pada tahapan ini penulis 

melakukan analisis terhadap kebutuhan pengguna (dalam hal ini 

dalah peserta didik). 

b) Quick design (desain cepat), pada tahapan ini penulis melakukan 

pembuatan desain secara umum untuk selanjutnya dikembangkan 

kembali. 

c) Pembentukan prototype, pada tahapan ini penulis melakukan 

pembuatan perangkat prototype termasuk pengujian dan 

penyempurnaan. 

d) Evaluasi terhadap prototype, pada tahapan ini penulis melakukan 

evaluasi prototype dan memperhalus analisis terhadap kebutuhan 

pengguna. 

e) Perbaikan prototype, pada tahapan ini penulis melakukan 

pembuatan tipe yang sebenarnya berdasarkan hasil dari evaluasi 

prototype. 
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f) Produksi akhir, pada tahapan ini penulis melakukan produksi 

perangkat secara benar sehingga dapat digunakan oleh pengguna. 

4.4.1. UML (Unfied Modifying Language) 

Menurut M. Shalahuddin dan Rosa A.S (2011:118) 

UML (Unfied Modifying Language) merupakan bahasa 

visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah 

sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks khusus. 

UML terdiri dari beberapa tipe diagram, yaitu : 

4.4.1.1. Use Case Diagram (Diagram Use Case) 

  Menurut Rosa (2016:124), use case atau 

diagram use case merupakan pemodelan untuk 

melakukan (behavior) sistem informasi yang akan 

dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi 

antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi 

yang dibuat. Secara sederhana, use case digunakan 

untuk mengetahuai fungsi apa saja yang ada di dalam 

sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi–fungsi ini. 
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   Tabel 4.2 Tabel use case 

No Simbol  keterangan 

1  

 

 

Use cases 

Fungsionalitas yang disediakan 

sistem sebagai unit-unit yang 

saling bertukar pesan antar unit 

atau aktor; biasanya dinyatakan 

dengan menggunakan kata 

kerja di awal frase nama use case. 

2  

 

Nama aktor 

Orang, proses, atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan sistem 

informasi yang akan dibuat di luar 

sistem informasi yang akan dibuat 

itu sendiri, jadi walaupun simbol 

dari aktor adalah gambar orang, 

tapi aktor belum tentu merupakan 

orang; biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda di awal 

frase nama actor 

3   

Asosiasi / association 

Komunikasi antar aktor dan use 

case yang berpartisipasi pada use 

case atau use case memiliki 

interaksi dengan actor. 

4    

Ekstensi / extend 

<<extend>> 

Relasi use case tambahan ke 

sebuah use case dimana use case 

yang ditambahkan dapat berdiri 

sendiri walau tanpa use case 

tambahan itu; mirip dengan 

prinsip inheritance pada 

pemrograman berorientasi objek; 

ditambahkan, misal arah panah 

mengarah pada use case yang 

ditambahkan; biasanya use case 

yang menjadi extend-nya 

merupakan jenis yang sama 

dengan use case yang menjadi 

induknya. 

5  

Generalisasi / 

generalization 

 

Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi (umum-khusus) antara 

dua buah use case dimana fungsi 

yang satu adalah fungsi yang lebih 

umum dari lainnya 

Nama use 

case 
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No Simbol  keterangan 

6 
 

Menggunakan / include 

/ uses 

<< include >> 

Relasi use case tambahan ke 

sebuah use case di mana use case 

yang ditambahkan memerlukan 

use case ini untuk menjalankan 

fungsinya atau sebagai syarat 

dijalankan use case. 
Sumber : Rosa A. S(2016:124) 

4.4.1.2. Activity Diagram (Diagram Aktivitas) 

Menurut Rosa (2011:134), diagram aktivitas 

atau activity diagram menggambarkan workflow 

(aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau 

proses bisnis. Yang perlu dilihat disini adalah bahwa 

diagram aktivitas mengambarkan aktivitas sistem 

apa yang bukan dilakukan aktor, jadi aktivitas yang 

dapat lakukan oleh sistem. 

NO GAMBAR KETERANGAN  

1. 

 
 

 Activity 

Aktivitas yang dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawal dengan 

kata kerja. 

2. 

 

 

Decision 

Asosiasi percabangan dimana jika 

ada pilihan aktivitas lebih dari 

satu. 

3. 

 

 

Initial Node 

Status awal aktivitas sistem, 

sebuah diagram aktivitas memiliki 

sebuah status awal 
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NO GAMBAR KETERANGAN  

4. 
 

Activity Final Node 

Status akhir yang dilakukan 

sistem, sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status akhir. 

5. 
 

Pengabungan / 

Join  

Asosiasi pengabungan dimana 

lebih dari satu aktivitas 

digabungkan menjadi satu. 

Sumber : Rosa A. S(2011:134) 

4.4.1.3. Class Diagram (Kelas Diagram) 

Menurut Rosa (2011:122), class diagram atau 

kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari 

segi pendefisinian kelas–kelas yang akan dibuat 

untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang 

disebut atribut atau metode atau operasi. Kelas–kelas 

yang ada pada struktur sistem harus dapat 

melakukan fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. 

Susunan kelas juga dapat ditambahkan kelas utilitas 

seperti koneksi ke database, membaca file teks, dan 

lain sebagainya sesuai kebutuhan. 

 

NO GAMBAR KETERANGAN  

1. 

 
 

 

 

 Class 

Kelas pada struktur system 
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NO GAMBAR KETERANGAN  

2. 

 

 

Interface 

Sama dengan konsep Interface 

dalam pemrograman berorientast 

objek 

3. 

  

 

Association 

Relasi antar kelas dengan makna 

umum, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity. 

4. 

 

 

Generalisasi 

 

Relasi antarmuka dengan makna 

generalisasi spesialisasi (umum 

khusus). 

5. 
 

Dependency 

Relasi antarmuka dengan mukna 

kebergantungan antarkelas 

Sumber : Rosa A. S(2011:122)  

4.4.1.4. Sequence Diagram 

Menurut Rosa (2011:161), sequence diagram 

menggambarkan kelakuan objek pada use case 

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan 

pesanan dikirimkan dan diterima antar objek. 

NO GAMBAR KETERANGAN  

1. 

 
 

 

\\ 

 

 Aktor 

Orang, proses, atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan sistem 

informasi yang dibuat diluar 

sistem 

2. 

 

 

Garis Hidup 

Menanyakan kehidupan suatu 

objek 
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NO GAMBAR KETERANGAN  

3. 

 

 

Objek 

Menyatakan objek yang 

berinteraksi pesan 

4. 

 

 

 

Waktu Aktif 

Menyatakan suatu objek membuat 

objek yang lain, arah panah 

mengarah pada objek yang dibuat 

5. 
 

Pesan Tipe Create  

Menyatakan suatu objek membuat 

objek yang lain, arah panah 

mengarah pada objek yang dibuat. 

6. 
1: nama_method() 

Pesan Tipe Call  

Menyatakan suatu objek 

memanggil operasi / operasi 

metode yang ada pada objek lain 

atau dirinya sendiri. 

7. 
1: masukan() 

Pesan Tipe Send  

Menyatakan bahwa suatu objek 

mengirim data / masuk / informasi 

ke objek lainnya, arah panah 

mengarah pada objek kirim 

8. 
1: keluaran() 

Pesan Tipe Return  

Menyatakan bahwa suatu objek 

yang telah menjalankan operasi 

atau metode menghasilkan suatu 

pengembalian ke objek tertentu 

9. 
destroy() 

Pesan Tipe Return  

Menyatakan suatu objek 

mengakhiri hidup atau yang lain, 

arah panah mengarah pada objek 

yang diakhiri 

Sumber : Rosa A. S(2011:161) 

 

 

Nama objek : Nama Kelas 
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4.5.  Alat dan Teknik Pengujian 

4.5.1. Black Box Testing 

Salah satu teknik pengujian penelitian yang penulis gunakan 

yaitu black box testing. Pengujian sistem black box dilakukan 

dengan dua bentuk pengujian yaitu pengujian tampilan dan 

pengujian fungsional. Pengujian tampilan yaitu pengujian konten 

yang ada di website seperti data mahasiswa, dosen, pembayaran yang 

diinput apakah bisa ditampilkan atau tidak dan beberapa data. Untuk 

pengujian fungsional dilakukan dengan cara seperti menginput 

username dan password hasilnya apakah telah sesuai yang 

diinginkan atau belum, kemudian tombol – tombol seperti edit, 

simpan, hapus telah sesuai yang diharapkan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Teknologi  informasi  secara online merupakan  salah  satu  teknologi  

yang  sedang berkembang  dengan  pesat  saat  ini.  Dengan  kemajuan  teknologi  

informasi online, pengaksesan  terhadap  data  atau  informasi  yang  tersedia  

dapat  berlangsung  dengan cepat,  efisien  serta  akurat.  Namun,  seringkali  

banyak  organisasi  yang  mengabaikan kemudahan teknologi informasi secara 

online di dalam kegiatan operasionalnya begitu pula dalam bidang pendidikan. 

 Aplikasi tes jurusan merupakan alat bantu rekomendasi peminatan jurusan 

oleh siswa di SMA Muhammadiyah 6 palembang.  Proses pembuatan aplikasi 

ujian online untuk rekomendasi jurusan di sma muhamadiyah 6 Palembang ini 

mengikuti tahapan–tahapan dari metode pengembangan perangkat lunak 

protyping method. Prototyping adalah suatu metode atau teknik dalam 

pengembangan sistem yang digunakan secara efektif untuk membuat suatu 

program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh 

pemakai. Untuk membuat pemodelan rancangan peneliti menggunakan alat 

Unified Modelling Language (UML). UML adalah metode pemodelan secara 

visual sebagai sarana untuk merancang dan atau membuat software berorientasi 

objek. 
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5.1. Identifikasi Kebutuhan 

Identifikasi kebutuhan merupakan tahap awal yang dimulai dalam proses 

pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode prototype. 

Identifikasi kebutuhan dilakukan untuk mengetahui dan mengumpulkan semua 

kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan perangkat lunak. Tujuan 

mengetahui seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan perangkat 

lunak, yaitu supaya proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan dengan 

baik.  

 

5.1.1. Prosedur Yang Berjalan 

Adapun sistem pelaksanaan ujian tes pemilihan jurusan di SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang antara lain sebagai berikut: 

a. Tim kurikulum membuat soal yang akan diujikan  kemudian dicetak. 

b. Tim kurikulum menyelenggarakan tes tertulis. 

c. Siswa menerima soal dan melaksanakan tes secara tertulis. 

d. Tim melakukan koreksi jawaban siswa, merekap nilai dengan menggunakan 

microsoft excel dan kemudian di bagikan dengan cara menempelkan nilai 

pada papan pengumuman. 
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Diagram Alir Prosedur Berjalan

Ketua Bag. 

Kurikulum

Anggota Bag. 

Kurikulum
Siswa

Start

Membuat Soal

Cetak Soal Tes
Soal Tes 

Dibagikan

Siswa 

Mengerjakan 

Soal

Lembar 

Jawaban

Lembar 

Jawaban 

Dikumpulkan

Koreksi 

Jawaban

Hasil Tes

End

 

Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.1 Flowchart Sistem yang berjalan 
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Berdasarkan gambar 5.1 flowchart Sistem yang berjalan dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Dimulai dari Ketua Bag. Kurikulum koordinasi bersama tim untuk 

melakukan membuat soal ujian dan setelah membuat soal ujian , akan 

melakukan pencetakan soal ujian dan diberikan kepada Anggota Bag. 

Kurikulum 

2. Setelah soal ujian diberikan, Anggota Bag. Kurikulum membagikan soal 

ujian kepada Siswa sebagai peserta ujian. 

3. Selanjutnya, Siswa mengerjakan Soal Ujian dalam waktu tertentu. Setelah 

siswa mengerjakan Soal Ujian, Siswa memberikan Soal dan Lembaran 

Jawaban Ujian kepada Anggota Bag. Kurikulum. 

4. Kemudian, Anggota Bag. Kurikulum memberikan lembaran jawaban Ujian 

dari Siswa sebagai peserta ujian kepada Ketua Bag. Kurikulum untuk 

melakukan koreksi jawaban. 

5. Diakhiri dengan Ketua Bag. Kurikulum mencetak hasil tes dari ujian 

tersebut. 

 

5.1.2. Identifikasi Kebutuhan User (User Requirement) 

Identifikasi kebutuhan user dilakukan dengan melakukan diskusi dan 

wawancara terhadap pihak SMA Muhammaddiyah 6 Palembang diperoleh data 

kebutuhan user terhadap sistem yaitu : 

1. Keluaran yang dihasilkan sistem yaitu hasil tes perminatan Sains (IPA) 

dan Ilmu Sosial (IPS). 
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2. Pengguna dari sistem ini adalah Tim Pengembangan Kurikulum sebagai 

admin. 

3. Sistem ini menggunakan metode Prototype. 

4. Sistem yang akan dibangun merupakan aplikasi berbasis web. 

 

5.1.3. Identifikasi Kebutuhan System (System Requirement) 

Kebutuhan sistem meliputi performa, kelengkapan operasi pada fungsi-

fungsi yang ada, serta kesesuaian dengan lingkungan penggunanya. Rumusan 

kebutuhan system meliputi:  

1. Kebutuhan Keamanan  

a. Hanya siswa yang sudah terdaftar pada sistem yang dapat mengikuti 

tes.  

b. Siswa boleh akses apabila sesi tes sudah dimulai. 

c. Halaman admin hanya boleh diakses oleh admin.  

2. Kebutuhan Operasional.  

a. Sistem dapat diaplikasikan pada jaringan internet.  

b. Sistem harus dapat diakses dengan perambah.  

c. Sistem dapat diakses oleh pengguna yang dirumuskan. 

 

5.1.4. Sistem Yang Diusulkan 

Sistem yang diusulkan oleh penulis diharapkan dapat menunjang 

pelaksanaan tes pemilihan jurusan secara efektif dan efisien. Adapun kelebihan 

menggunakan Aplikasi Tes Jurusan Online adalah sebagai berikut: 

1. Tidak perlu menghapus jika terjadi kesalahan saat memilih jawaban. 
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2. Lebih fokus (saat menjawab tinggal klik) dan waktu dapat digunakan 

secara efektif 

3. Tingkat keamanan yang baik tidak khawatir lembar jawaban sobek 

ataupun basah. 

4. Skor jawaban langsung dapat dilihat 
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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 5.2 Sistem yang diusulkan untuk Ketua Bag. Kurikulum 

Ketua Bag. Kurikulum DatabaseSistem

Start

Membuka Aplikasi 

Ujian Online
Login

Cek Login

Input 

Username 

& Password

Home

File

Tidak

Ya

Master Data

Data 

Admin
Tbl_User

Data 

Siswa
Tbl_Siswa

Kelola Data Admin

Cari

Tambah

Edit

Detail

Status

Kelola Data Siswa

Cari

Tambah

Edit

Open

Reset

Status

Logout

Logout

End
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Berdasarkan gambar 5.2 flowchart prosedur yang diusulkan untuk Ketua 

Bag. Kurikulum dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Dimulai dari ketua bag. kurikulum membuka aplikasi ujian online jurusan 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang. 

2. Setelah membuka aplikasi ujian online, ketua bag. kurikulum menginput 

username dan password ke dalam halaman login admin. 

3. Jika username atau password salah, maka ketua bag. kurikulum menginput 

kembali username atau password dengan benar. Jika username dan 

password benar, maka sistem mengakses halaman dashboard. 

4. Selanjutnya, ketua bag. kurikulum membuka halaman data admin, aata 

admin akan ditampilkan dalam database dan melakukan mengelolaan Data 

Admin. 

5. Selanjutnya, ketua bag. kurikulum membuka halaman data siswa, data siswa 

akan ditampilkan dalam database dan melakukan mengelolaan data siswa. 
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Sumber : Diolah Sendiri 
 

Gambar 5.3 Sistem yang diusulkan untuk Anggota Bag. Kurikulum 

 

Berdasarkan gambar 5.3 flowchart prosedur yang diusulkan untuk 

Anggota Bag. Kurikulum dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Dimulai dari anggota bag. kurikulum membuka aplikasi ujian online Jurusan 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang. 

Anggota Bag. Kurikulum DatabaseSistem

Start

Membuka Aplikasi 

Ujian Online
Login

Cek Login

Input 

Username 

& Password

Home

File

Kelola Bank Soal

Cari

Tambah

Edit

Tbl_Bank_SoalBank Soal

Item Soal

Status

Hapus

Tbl_User

Tidak

Ya

Kelompok 

Siswa
Tbl_Kelompok

Kelola Kelompok 

Siswa

Cari

Tambah

Edit

Item Soal

Status

Sesi Tes Tbl_Sesi

Kelola Sesi Tes

Cari

Tambah

Edit

Buka

Laporan

Skor Per 

Sesi

Mencetak Laporan 

Skor Per Sesi

Pengumuman

Tbl_Info_Jurusan
Informasi 

Jurusan

Kelola Informasi 

Jurusan

Cari

Tambah

Edit

Buka

Logout

Logout

End
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2. Setelah membuka aplikasi ujian online, anggota bag. kurikulum menginput 

username dan password ke dalam halaman login admin. 

3. Jika username atau password salah, maka anggota bag. kurikulum 

menginput kembali username atau password dengan benar. Jika username 

dan password benar, maka sistem mengakses halaman dashboard. 

4. Selanjutnya, anggota bag. kurikulum membuka halaman bank soal, data 

bank soal akan ditampilkan dalam database dan melakukan pengelolaan 

bank soal. 

5. Selanjutnya, anggota bag. kurikulum membuka halaman kelompok siswa, 

data kelompok siswa akan ditampilkan dalam database dan melakukan 

mengelolaan kelompok siswa. 

6. Selanjutnya, anggota bag. kurikulum membuka halaman sesi tes, data sesi 

tes akan ditampilkan dalam database dan melakukan mengelolaan sesi tes. 

7. Selanjutnya, anggota bag. kurikulum membuka halaman skor per sesi, Data 

skor per sesi akan ditampilkan dalam database dan melakukan pencetakan 

laporan skor per sesi. 

8. Selanjutnya, anggota bag. kurikulum membuka halaman informasi jurusan, 

data informasi jurusan akan ditampilkan dalam database dan melakukan 

mengelolaan informasi jurusan. 

 



55 
 

Siswa Sistem

Start

Membuka 

Aplikasi Ujian 

Online

Login

Cek Login

Input NIS, 

PIN, dan 

Kode Ses 

Tesi

Home

Konfirmasi Data 

Siswa
Tbl_Siswa

Database

Hasil Tes Total Skor Tes

Tbl_Jawaban

Tbl_Sesi
Input 

Jawaban

Cek 

Jawaban

Tbl_Bank_Soal

Pemeriksa 

Data Siswa

Mengubah 

Data Siswa

Tes Ujian Online

1

1

Soal

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tampilan 

Skor 

Jawaban

Logout

Logout

End

Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.4 Sistem yang diusulkan untuk Siswa 

 

 

Berdasarkan gambar 5.4 flowchart prosedur yang diusulkan untuk Siswa 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Dimulai dari siswa membuka aplikasi ujian online jurusan SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang. 
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2. Setelah membuka aplikasi ujian online, siswa menginput NIS, PIN dan kode 

sesi tes ke dalam halaman login siswa. 

3. Jika NIS, PIN atau kode sesi tes salah, maka siswa menginput kembali NIS, 

PIN atau kode sesi tes dengan benar. Jika NIS, PIN dan kode sesi tes benar, 

maka sistem mengakses halaman dashboard. 

4. Selanjutnya, siswa membuka halaman home dan menampilkan konfirmasi 

data siswa. Jika data siswa salah, maka harus melakukan mengubah data 

siswa. Jika data siswa benar, maka muncul halaman tes ujian online dan 

siswa melakukan input jawaban dari soal ujian online. 

5. Jika jawaban belum selesai, maka siswa menginput jawaban kembali. Jika 

jawaban selesai, maka jawaban dari siswa akan disimpan ke dalam 

database. 

6. Setelah melakukan proses total skor tes dan siswa akan menampilkan 

halaman hasil tes untuk melihat hasil tes ujian online. 

 

5.2. Membuat Prototype (Perancangan) 

Pada bab ini akan diuraikan dan dijelaskan perancangan dari aplikasi tes 

jurusan yang dibahas dengan metodologi berorientasi objek. Pemodelan yang 

dibuat adalah dengan menggunakan UML (Unified Modelling Language).  

5.2.1. Use Case Diagram 

Perancangan use case dibuat untuk menggambarkan daftar kebutuhan 

User terhadap sistem. Daftar kebutuhan tersebut digambarkan ke dalam sebuah 

diagaram use case. 
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Ketua Bag. Kurikulum

Mengelola Data

Siswa

Mengelola Data

Admin

Cetak Kartu

Anggota Bag. Kurikulum

Mengelola Bank Soal

Mengelola Kelompok

Siswa

Mengelola Sesi Tes

Mencetak Laporan

Mengelola

Informasi Jurusan

Siswa

Mengerjakan Soal

Ujian

Mengkonfirmasi Data

Melihat Total Skor

Jawaban

Login

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Melihat Informasi

Profil

Melihat Informasi

Profil

Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.5 Pemodelan Proses Use Case Diagram 

Berikut ini adalah penjelasan dari pemodelan use case diagram pada 

gambar 5.5 : 

1) Aktor 

Tabel yang menjelaskan tentang peran masing-masing aktor pada 

tabel 5.5. Dapat kita lihat pada tabel 5.1 sebagai berikut  

Tabel 5.1 Tabel Aktor 

No. Aktor Hak Akses 

1. 
Siswa Mengkonfirmasi  biodata siswa yang bersaangkutan 

dan mengerjakan soal ujian. 

2. 
Kep. Kurikulum Mengisi bank soal, mengisi data Siswa, mengisi 

sesi Tes. 

3. 
Anggota 

Kurikulum 

Mengisi rekomendasi kejuruan pada siswa. 
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2) Use Case 

Tabel yang menjelaskan tentang fungsi setia use case diagram 

yang terdapat pada gambar 5.5. dapat kita lihat pada tabel 5.2 sebagai 

berikut :  

Tabel 5.2 Tabel Use Case 

No. Use Case Aktor Keterangan 

1. Bank Soal Anggota 

Kurikulum 

Anggota Kurikulum dapat mengelola 

dan mengatur data bank soal 

2. Kelompok 

Siswa 

Anggota 

Kurikulum 

Anggota Kurikulum dapat mengelola 

dan mengatur data kelompok siswa. 

3. Sesi Tes Anggota 

Kurikulum 

Anggota Kurikulum dapat mengelola 

dan mengatur Sesi Tes. 

4. Laporan Anggota 

Kurikulum 

Anggota Kurikulum dapat mengelola 

laporan hasil dari Sesi Tes. 

5. Pengumuman Anggota 

Kurikulum 

Anggota Kurikulum dapat mengelola 

Informasi Jurusan dari Laporan Hasil. 

6. Data Admin Kep. 

Kurikulum 

Kep. Kurikulum dapat mengelola dan 

mengatur Data Admin. 

7. Data Siswa Kep. 

Kurikulum 

Kep. Kurikulum dapat mengelola dan 

mengatur Data Siswa. 

8. Konfirmasi 

Data 

Siswa Siswa dapat mengkonfirmasi data 

sebelum mengakses dan memulai tes 

ujian online. 

9. Soal Ujian Siswa Siswa melakukan menginput jawaban 

dari soal ujian online. 

 

5.2.2. Activity Diagram 

Activity merupakan suatu bentuk flow yang memodelkan alur kerja 

(workflow) sebuah proses sistem informasi dan sebuah urutan aktifitas sebuah 

proses. ini sangat mirip dengan sebuah flowchart karena kita dapat memodelkan 

sebuah alur kerja dari sebuah aktifitas lainnya atau dari suatu aktifitas kedalam 

keadaan sesaat. Activity akan lebih bermanfaat apabila terlebih dahulu kita 

modelkan sebuah proses untuk membantu kita memahami proses secara 
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keseluruhan. Activity juga sangat berguna ketika kita ingin menggambarkan 

perilaku parallel atau menjelaskan bagaimana perilaku dalam berbagai use case 

berinteraksi. Aktivitas yang terjadi pada aplikasi ini ialah seperti gambar di bawah 

ini :  

A. Activity Diagram Login 

      Activity Diagram Login merupakan alur kerja ketua, anggota 

dan siswa untuk masuk kesistem alam pemrosesan ini dijelaskan hak akses 

harus menginput username dan password sesuai dengan hak akses untuk 

lebih jelas dapat di lihat pada gambar 5.6. 

Ketua , Anggota dan Siswa Sistem

Halaman Utama Tampilan Form Login

Masukkan Akses Login

Tampilan Home

Gagal

Berhasil

 
Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.6 Activity diagram Login 

Activity diagram pada gambar 5.6 login ini merupakan alur kerja ketua, 

anggota, dan siswa untuk masuk ke sistem.  

B. Activity Diagram Data Admin 

Activity Diagram Data Admin merupakan alur kerja ketua 

kurikulum untuk masuk kesistem dalam pemrosesan ini dijelaskan 

bagian ketua kurikulum dalam mengelola data admin untuk lebih jelas 

dapat di lihat pada gambar 5.7. 
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Kelola Data Admin Data Admin

Tambah Edit

Tampilan Hasil

Ya

Tidak

Hapus

Sistem Ketua Bag. Kurikulum

 
Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.7 Activity diagram Data Admin 
 

Activity diagram ini digunakan untuk mengetahui alur dalam pengelolaan 

data user admin. 
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C. Activity Diagram Data Siswa 

Activity Diagram Data Siswa merupakan alur kerja siswa untuk 

masuk kesistem dalam mengerjakan soal ujian dan menkonfigurasi d 

untuta siswa lebih jelas dapat di lihat pada gambar 5.8. 

Kelola Data Siswa Data Siswa

Tambah Edit

Tampilan Hasil

Ya

Tidak

Hapus

Sistem Ketua Bag. Kurikulum

 
 Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.8 Activity diagram Data Siswa 
 

Activity diagram ini digunakan untuk mengetahui alur dalam pengelolaan 

data siswa. 
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D. Activity Diagram Bank Soal 

Activity Diagram Bank Soal merupakan alur kerja dalam mengelola 

data soal yang akan di gunakan siswa untuk mengerjakan soal untuk 

lebih jelas dapat di lihat pada gambar 5.9. 

Kelola Bank Soal Menampilkan Bank Soal

Tambah Edit

Tampilan Hasil

Ya

Tidak

Sistem Anggota Bag. Kurikulum

 
Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.9 Activity diagram Bank Soal 
 

Activity diagram ini digunakan untuk mengetahui alur dalam pengelolaan 

bank soal. 
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E. Activity Diagram Kelompok Siswa 

Activity Diagram Kelompok Siswa merupakan alur kerja ketua 

kurikulum dan anggota bagian kurikulum untuk masuk kesistem dalam 

mengelola data siswa untuk lebih jelas dapat di lihat pada gambar 5.10. 

Kelola Kelompok Siswa Kelompok Siswa

Tambah Edit

Tampilan Hasil

Ya

Tidak

Sistem Anggota Bag. Kurikulum

  
Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.10 Activity diagram Kelompok Siswa 

 

Activity diagram ini digunakan untuk mengetahui alur dalam 

pengelompokan data siswa, agar saat pembuatan sesi tes siswa login pada sesi 

kelompoknya masing-masing. 
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F. Activity Diagram Sesi Tes 

Activity Diagram Sesi tes merupakan alur kerja ketua kurikulum 

dan anggota bagian kurikulum untuk masuk kesistem dalam mengelola 

kelompok siswa data siswa untuk lebih jelas dapat di lihat pada gambar 

5.11. 

Anggota Bag. Kurikulum Sistem

Kelola Sesi Tes Menampilkan Sesi Tes

Tambah Edit

Tampilan Sesi

Sesi Dimulai

Sesi Dimulai

Ya

Tidak

Tidak

Ya

 

Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 5.11 Activity diagram Sesi Tes 
 

Activity diagram ini digunakan untuk mengetahui alur dalam pengelolaan 

sesi tes. 
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G. Activity Diagrm Skor Jawaban Per Sesi 

Activity Diagram skor jawaban per sesi merupakan alur kerja ketua 

kurikulum untuk masuk kesistem dalam mengelola data skor untuk 

lebih jelas dapat di lihat pada gambar 5.12. 

Ketua Bag. Kurikulum Sistem

Kelola Data Skor Menampilkan Data Per Skor

Export to Excel

Ya Tidak

Download

Data Excel

 
Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.12 Activity diagram Skor Jawaban Per Sesi 
 

Activity diagram ini digunakan untuk mengetahui alur dalam pengelolaan 

hasil tes. 

H. Activity Diagram Cetak Kartu Tes 

Activity Diagram cetak kartu tes merupakan pengguna melakukan 

mencetak Kartu Tes dapat di lihat pada gambar 5.13. 
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Pengguna Sistem

Membuka Halaman Cetak Kartu Memasukkan NIS dan Tgl Lahir

Download Kartu Tes

Ya Tidak

 
Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.13 Activity diagram Cetak Kartu Tes 

 

Activity diagram  ini merupakan alur kerja siswa untuk mencetak kartu, 

untuk melakukan pencetakan kartu tes siswa tidak perlu login.  

 

I. Activity Diagram Menjawab Soal Tes 

 

Activity Diagram menjawab soal tes merupakan alur kerja siswa 

untuk masuk kesistem dalam mengelola sesi tes dalam menjawab 

pertanyaan  untuk lebih jelas dapat di lihat pada gambar 5.14. 
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Siswa Sistem

Login

Konfirmasi Data

Menjawab Pertanyaan

Ya

Tidak

Memulai Sesi Tes

Menyelesaikan Tes Menampilkan Total Skor Tes

  
Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.14 Activity diagram Menjawab Soal Tes 
 

Activity diagram ini merupakan alur kerja siswa untuk menjawab soal tes.  
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J. Activity Diagram Informasi Jurusan 

 

Activity Diagram informasi jurusan merupakan alur kerja bagian 

kurikulum untuk masuk kesistem dalam mengelola informasi jurusan 

dalam mengisi data jurusan  untuk lebih jelas dapat di lihat pada 

gambar 5.15. 

Anggota Bag. Kurikulum Sistem 

kelola Informasi Jurusan Menampilkan Informasi Jurusan

Tambah Edit

Tampilan Hasil
Ya Tidak 

  
Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.15 Activity diagram Informasi jurusan 
 

Activity diagram ini merupakan alur kerja bagian kurikulum untuk 

mengisi jurusan.  
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5.2.3. Sequence Diagram  

Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu 

urutan waktu. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case. Sequence 

diagram memperlihatkan tahap demi tahap apa yang sebenarnya terjadi untuk 

menghasilkan sesuatu didalam use case. Pada gambar-gambar di bawah ini 

digambarkan squence diagram yang terdapat dalam use case :  

5.2.3.1. Sequence Diagram Login 

Sequence Diagram ini digunakan untuk menjelaskan pengguna untuk 

masuk ke sistem.  

 

Sumber : Diolah Sendiri 
 

Gambar 5.16 Sequence diagram Login  

 

 

Pengguna

Login Database Home

Buka Sistem

Validasi

Login Sukses

Input username 

dan password

Cek username 

dan password

Login Gagal
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5.2.3.2.Sequence Diagram Admin 

1. Sequence Diagram Data Admin 

Sequence Diagram ini digunakan untuk menjelaskan admin untuk 

membuat data admin.  

Admin

Data Admin Pencarian Data Admin Tambah Data Admin Database

Login Admin

Cari Data

Validasi

Data tidak

Ditemukan

Tambah 

Data Admin

 
Sumber : Diolah Sendiri  
 

Gambar 5.17 Sequence diagram Data Admin 
 

 

2. Sequence Diagram Data Siswa 

Sequence Diagram ini digunakan untuk menjelaskan admin untuk 

membuat data siswa. 
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Admin

Data Siswa Pencarian Data Siswa Tambah Data Siswa Database

Login Admin

Cari Data

Validasi

Data tidak

Ditemukan

Tambah 

Data Siswa

Sumber : Diolah Sendiri  
 

Gambar 5.18 Sequence diagram Data Siswa 
 

5.2.3.3. Sequence Diagram Staff 

1. Sequence Diagram Sesi Tes 

Sequence Diagram ini digunakan untuk menjelaskan staff untuk membuat 

sesi tes.  
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Staff

Sesi  Tes Pencarian Sesi Tes Tambah Sesi Tes Database

Login Staff

Cari Data

Validasi

Data tidak

Ditemukan

Sesi 

Diaktifkan

Aktivasi Sesi

Tambah 

Sesi Baru
Sesi 

Diaktifkan

 
Sumber : Diolah Sendiri 
 

Gambar 5.19 Sequence diagram Sesi Tes 

 

2. Sequence Diagram Bank Soal 

Sequence Diagram ini digunakan untuk menjelaskan staff untuk membuat 

bank soal. 
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Staff

Bank Soal Pencarian Bank Soal Tambah Bank Soal Database

Login Staff

Cari Data

Validasi

Data tidak

Ditemukan

Soal 

Diaktifkan

Aktivasi Bank Soal

Tambah 

Soal Baru
Soal 

Diaktifkan

 
Sumber : Diolah Sendiri 
 

Gambar 5.20 Sequence diagram Bank Soal 
 

3. Sequence Diagram Kelompok Siswa 

Sequence Diagram ini digunakan untuk menjelaskan staff untuk membuat 

kelompok siswa. 
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Staff

Kelompok Siswa Pencarian Kelompok Siswa Tambah Kelompok Siswa Database

Login Staff

Cari Data

Validasi

Data tidak

Ditemukan

Kelompok 

Diaktifkan

Aktivasi Kelompok Siswa

Tambah 

Kelompok 

Baru Kelompok 

DIaktifkan

 
Sumber : Diolah Sendiri  
 

Gambar 5.21 Sequence diagram Kelompok Siswa 
 

5.2.3.4. Sequence Diagram Cetak Kartu 

1. Squence Diagram Cetak Kartu 

Sequence Diagram ini digunakan untuk menjelaskan siswa untuk 

mencetak kartu tes. 
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Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.22 Squence diagram Cetak Kartu 

 

5.2.3.5. Sequence Diagram Siswa 

1. Squence Diagram Login Siswa 

Sequence Diagram ini digunakan untuk menjelaskan siswa untuk masuk ke 

sistem.  
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Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.23 Squence diagram Login Siswa 

 

2. Squence Diagram Tes 

Sequence Diagram ini digunakan untuk menjelaskan siswa untuk 

menjawab soal tes.  
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Sumber : Diolah Sendiri 

 

Gambar 5.24 Squence diagram Tes 
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5.2.3.6. Sequence Diagram Informasi Jurusan 

1. Squence Diagram Informasi Jurusan 

Sequence Diagram ini digunakan untuk menjelaskan staff untuk 

menginput informasi jurusan. 

Staff

Informasi Jurusan Tambah Informasi Jurusan DatabasePencarian Data

Login Sistem

Cari Data

Validasi

Data tidak

ditemukan

Tambah

Informasi 

Jurusan Baru

 
Sumber : Diolah Sendiri  

Gambar 5.25 Squence diagram Informasi Jurusan 
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5.2.4. Class Diagram 

+Login()

+Exit()

+Insert()

+Edit()

+Delete()

+nis

+nama

+tgl_lahir

+jenis_kelamin

+alamat

+pin

+status

+foto

+auth

Siswa

+Login()

+Exit()

+Insert()

+Edit()

+Delete()

+user

+nama

+password

+role

+auth

+status

+foto

Admin

+Insert()

+Edit()

+Delete()

+jawaban

+tgl_tes

+tgl_selesai

+sesi

+durasi

+nis

+soal_kode

+pilihan

+skor

Jawaban

+Validasi_Siswa()

+Logout()

+nis

+pin

+kode_sesi

Login_Siswa

+Validasi_Admin()

+Logout()

+user

+password

Login_Admin

+Insert()

+Edit()

+Delete()

+kelompok

+nama_kelompok

+nis

+status

Kelompok

+Insert()

+Edit()

+Delete()

+sesi

+keterangan

+tgl_selesai

+durasi

+tgl

+status

+soal_ke1

+soal_ke2

+soal_ke3

+soal_ke4

+soal_ke5

+soal_ke6

+soal_ke7

+soal_ke8

+kelompok

Sesi

+Insert()

+Edit()

+Delete()

+soal_kode

+item_pertanyaan

+teks_pertanyaan

+pilihan_jawaban

+skor_jawaban

+status

Bank_Soal

+Insert()

+Edit()

+Delete()

+kd_info

+nama

+nis

+status

Informasi_Jurusan

1 1 1 1...*

1
1...*

1...*

1...*

1

1

1 1

1

1

1...*

1

Sumber : Diolah Sendiri  

Gambar 5.26 Class diagram Aplikasi Tes Jurusan 

 

5.2.5. Desain Database 

Desain database yaitu kumpulan tabel yang saling berhubungan, 

rancangan database yang lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Tabel Siswa 

Digunakan untuk menampung data siswa pada tes Online jurusan 

pada SMA Muhammadiyah 6 Palembang dapat dilihat pada tabel 5.3. 

Primary Key : NIS* 

Foreign Key : - 

 



80 
 

Tabel 5.3 Tabel Siswa 

No. Nama Field Tipe data Size Keterangan 

1. Nis* Char 10 Nomor Induk Siswa 

2. Nama varchar 30 Nama Siswa 

3. tgl_lhr Date  Tanggal Lahir 

4. jenis_kelamin Char 10 Jenis Kelamin 

5. Alamat Text  Alamat 

6. Password varchar 10 Password  

7. Status Char 11 Status 

8. Foto Text  Foto 

9. Auth Char 200 Otorisasi keamanan 

 

2. Tabel Admin 

Digunakan untuk menampung data admin pada Tes Online 

Jurusan pada SMA Muhammadiyah 6 Palembang dapat dilihat pada 

tabel 5.4. 

Primary Key : User* 

Foreign Key : - 

Tabel 5.4 Tabel Admin 

No. Nama Field Tipe data Size Keterangan 

1. User* Char 16 User admin 

2. Nama varchar 25 Nama 

3. Password Varchar 100 Password 

4. Role char 8 Hak akses ke system 

5. Auth varchar 100 Otorisasi keamanan 

6. Status char 11 Status 

7. Foto Text  Foto 

 

 

3. Tabel Kelompok 

Digunakan untuk menampung data kelompok siswa pada Tes 

Online Jurusan pada SMA Muhammadiyah 6 Palembang dapat dilihat 

pada tabel 5.5. 

Primary Key : Kelompok* 
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Foreign Key : - 

Tabel 5.5 Tabel Kelompok 

No. Nama Field Tipe data Size Keterangan 

1. Kelompok* Char 10 Kelompok Siswa 

2. nama_kelompok Varchar 100 Nama kelompok 

3. Status Char 11 Status 
 

4. Tabel Bank Soal 

Digunakan untuk menampung data bank soal pada Tes Online 

Jurusan pada SMA Muhammadiyah 6 Palembang dapat dilihat pada 

tabel 5.6. 

Primary Key : Soal_Kode* 

Foreign Key : - 

Tabel 5.6 Tabel Bank Soal 

No. Nama Field Tipe data Size Keterangan 

1. Soal_kode* Char 10 Kode soal 

2. Soal_Judul Varchar 50 Keterangan Judul Soal 

3. Item_kode Char 13 Kode item soal 

4. item_no Char 3 Nomor  Soal 

5. item_pertanyaan Text  Soal pertanyaan 

6. pilihan_jawaban Text  Pilihan jawaban 

7. skor_jawaban Int 2 Skor jawaban 

8. Status Char 11 Status 

 

5. Tabel Sesi 

Digunakan untuk menampung data sesi pada Tes Online Jurusan 

pada SMA Muhammadiyah 6 Palembang dapat dilihat pada tabel 5.7. 

Primary Key : Sesi* 

Foreign Key : Kelompok* 

 

Tabel 5.7 Tabel Sesi 

No. Nama Field Tipe data Size Keterangan 

1. Sesi* char 10 Kode Sesi tes 
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No. Nama Field Tipe data Size Keterangan 

2. Sesi_Ket varchar 50 Keterangan Sesi 

3. Sesi_Durasi int 5 Durasi 

4. Tgl date  Tgl 

5. Sesi_Status char 11 Status 

6. soal_ke1 char 10 Kode soal 1 

7. soal_ke2 char 10 Kode soal 2 

8. soal_ke3 char 10 Kode soal 3 

9. soal_ke4 char 10 Kode soal 4 

10. soal_ke5 char 10 Kode soal 5 

11. soal_ke6 char 10 Kode soal 6 

12. soal_ke7 char 10 Kode soal 7 

13. soal_ke8 char 10 Kode soal 8 

14. Kelompok** char 10 Kelompok siswa 
 

6. Tabel Jawaban 

Digunakan untuk menampung data Jawaban pada Tes Online 

Jurusan pada SMA Muhammadiyah 6 Palembang dapat dilihat pada 

tabel 5.3. 

Primary Key : Kode* 

Foreign Key : - Sesi** 

- NIS** 

- Soal_Kode** 

 

Tabel 5.8 

Class Object Description tbl_jawaban 

No. Nama Field Tipe data Size Keterangan 

1. Kode* char 20 Kode jawaban 

2. tgl_tes datetime  Tgl  dan waktu tes 

3. tgl_selesai datetime  Tgl  dan waktu selesai 

4. Sesi** char 10 Sesi tes 

5. Durasi char 10 Durasi tes 

6. Nis** char 10 No induk siswa 

7. soal_kode** char 10 Kode soal 

8. Pilihan char 3 Pilihan jawaban 

9. Skor int 3 Skor jawaban 
 



83 
 

5.3. Evaluasi Prototype 

Pada tahap evaluasi prototype dilakukan dengan diskusi kepada 

pihak yang bersangkutan yaitu SMA Muhammadiyah 6 Palembang, 

diskusi yang dibahas yaitu tentang kelayakan dan kesesuaian prototype 

yang dibuat kepada client apakah sudah sesuai dengan apa yang 

diinginkan client atau belum, apabila prototype sudah sesuai, maka akan 

dilanjutkan pada tahap berikut nya.  

5.3.1. Perancangan Antar Muka 

1. Perancangan Antarmuka Login 

Desain  login  akan  di  tempatkan  pada  bagian  kana  menu  

login.  Desain login admin dan siswa di desain berbeda, karena desain 

login admin hanya membutuhkan username dan password. Sedangkan 

desain login siswa membutuhkan NISN, PIN, dan Sesi Tes. 

 
Gambar 5.27  Rancangan Login Admin 

  

User Siswa dapat mengkases sistem dengan cara melakukan 

login dengan memasukan NISN, PIN, dan Sesi Tes. 

LOGO 

Home 

Cetak Kartu 

Informasi 
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Gambar 5.28 Rancangan Login Siswa 

 

2. Perancangan Tampilan Home 

Perancangan halaman home, sebagai berikut : 

Gambar 5.29 Perancangan Halaman Home 

 

3. Perancangan Tampilan Bank Soal 

Perancangan halaman Bank Soal, sebagai berikut : 

LOGO 

Informasi 

Home 

Cetak Kartu 
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Gambar 5.30 Perancangan Bank Soal 

 

Gambar 5.31 Perancangan Tambah Soal 
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Gambar 5.32 Perancangan Tambah Item Soal 

 

4. Perancangan Tampilan Informasi Jurusan 

Perancangan halaman Informasi Jurusan, sebagai berikut 

USERLogo

SMA 

Muhammadiyah 6 

Palembang Tes 

Jurusan Online

Home

File                  V

Pengumuman              V

Informasi Jurusan

Informasi Jurusan

   Search ...

Kode Keterangan

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

Laporan                  V

 
Gambar 5.33 Perancangan Informasi Jurusan 

 

5.4. Pengkodean Sistem 

Setelah sistem dianalisis dan didesain secara rinci, maka 

selanjutnya akan menuju tahap implementasi. Tujuan Implementasi adalah 

untuk mengkonfirmasikan modul program perancangan pada para pelaku 
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sistem sehingga pengguna dapat memberi masukan kepada pembangun 

sistem.  

 

5.4.1. Kebutuhan Perangkat 

Perangkat keras yang diperlukan untuk 

mengimplementasikan perangkat lunak dari tes jurusan SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang. Adapun spesifikasi perangkat keras 

yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Processor Intel ATOM atau di atas nya.  

2. Mainboard Support Processor  

3. Memory/RAM Min 512Mb atau di atas nya. 

4. VGA Card Min 128Mb. 

5. Harddisk 40Gb  

6. DVD Rom Drive  

7. Monitor  

8. Keyboard  

9. Mouse  

10. Jaringan LAN 

Perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengimplementasikan tes jurusan SMA Muhammadiyah 6 

Palembang ini adalah sebagai berikut. 

1. Sistem operasi Windows XP Service Pak2 /Window7/8/10  



88 
 

2. Xampp (Include Apache dan Mysql) 

3. Adobe photoshop  

4. Text Editor 

 

5.4.2. Implementasi Antar Muka Program 

Implementasi merupakan tahap dimana sistem siap 

dioperasikan pada tahap yang sebenarnya, sehingga akan diketahui 

apakah sistem yang telah dibuat benar-benar sesuai dengan yang 

direncanakan. Pada implementasi perangkat lunak ini akan 

dijelaskan bagaimana program sistem ini bekerja melalui tampilan 

antar muka (form/interface) program. Implementasi aplikasi ini 

terdiri dari beberapa halaman yang memiliki fungsi masing-maisng. 

Halaman-halaman tersebut akan tampil secara berurutan sesuai 

dengan urutan yang telah terprogram, setelah pengguna (user) 

melakukan proses tertentu.  

1. Implementasi Tampilan Login 

User Admin dapat mengkases sistem dengan cara 

melakukan login dengan memasukan username dan password. 
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Gambar 5.34 Halaman Login 

Pada gambar 5.34 user admin dan staff dapat 

mengkases sistem dengan cara melakukan login dengan 

memasukan username dan password. 

Gambar 5.35 Login Siswa 

Pada gambar 5.35 user Siswa dapat mengkases sistem 

dengan cara melakukan login dengan memasukan NISN, PIN, 

dan Sesi Tes. 
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2. Implementasi Tampilan Home Admin dan Staff 

Saat pertama kali mengakses aplikasi ini maka akan 

muncul tampilan home yang terdiri dari beberapa menu dan 

hak akses berbeda seperti pada gambar di bawah ini. 

Gambar 5.36 Halaman Home Admin 

Pada gambar 5.36 user admin user admin dapat 

mengakses master siswa, bank soal dan sesi tes pada 

halaman home admin, beserta pilihan menu navigasi kiri. 

 

Gambar 5.37 Halaman Home Staff 
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Pada gambar 5.37 user staff dapat mengkases 

master siswa, bank soal dan sesi tes pada halaman home 

staff. beserta pilihan menu navigasi kiri. 

 

3. Implementasi Tampilan Bank Soal 

Staff dapat membuat soal ujian dengan fasilitas 

input, edit dan hapus soal yang sudah di sediakan oleh 

system. 

 
Gambar 5.38 Halaman Bank Soal 

Pada gambar 5.38 adalah halaman untuk 

menampilkan kategori soal yang akan diujikan pada 

halaman bank soal. 

 

 
Gambar 5.39 Halaman Tambah Soal 
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Pada gambar 5.39 adalah halaman untuk 

menambahkan kategori soal yang akan diujikan pada 

halaman tambah soal. 

 

Gambar 5.40 Halaman Tambah Item Soal 

Pada gambar 5.40 adalah halaman untuk 

menambahkan item soal yang akan diujikan pada halaman 

tambah item soal. 

 

4. Implementasi Tampilan Sesi Tes 

Sebelum tes dilaksanakan, staff harus membuat 

sesi tes terlebih dahulu. Adapun tampilan sesi tes 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 5.41 Halaman Tambah Sesi Tes 

Pada gambar 5.41 user staff dapt menambahkan 

sesi tes untuk jadwal ujian pada halaman tambah sesi tes. 

 
Gambar 5.42 Halaman Aktivasi Sesi Tes 

Pada gambar 5.42 adalah halaman untuk 

mengaktifkan sesi tes yang terdiri dari sesi, kategori, 

tanggal, durasi, kelompok siswa, sesi tes, soal yang akan 

diujikan dan status. 
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5. Implementasi Tampilan Konfirmasi Data Siswa 

Sebelum siswa menjawab soal tes, terlebih dahulu 

siswa konfirmasi datanya masing-masing. 

 

Gambar 5.43 Halaman Konfirmasi Data Siswa 

Pada gambar 5.43 adalah halaman untuk 

menampilkan konfirmasi data siswa sebelum siswa 

mengerjakan ujian yang tediri dari NIS, Nama, tanggal 

lahir, jenis kelamin, sesi, soal dan durasi.  

 

6. Implementasi Tampilan Menjawab Soal Tes 

Siswa hanya dapat melakukan  tes  sekali  dengan  

jumlah  soal  dan  waktu  yang sudah di tentukan. 



95 
 

Gambar 5.44 Halaman Menjawab Soal Tes 

Pada gambar 5.44 adalah halaman untuk 

menampilkan halaman menjawab soal tes bagi siswa yang 

mengerjakan ujian. 

 

7. Implementasi Tampilan Skor Tes 

Setelah siswa selesai menjawab soal, maka skor 

hasil tes sudah dapat diketahui secara langsung oleh siswa. 

 
Gambar 5.45 Halaman Skor Tes 
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Pada gambar 5.45 adalah halaman untuk 

menampilkan halaman skor tes agar siswa mengetahui 

skor yang telah diperoleh setelah mengikuti ujian. 

 

8. Implementasi Tampilan Informasi Jurusan 

Setelah Tes Ujian Jurusan selesai, maka staff 

melakukan menginput siswa untuk memasukkin program 

jurusan tersebut sesuai hasil dari Tes Ujian Jurusan. 

 

Gambar 5.46 Halaman Informasi Jurusan 

Pada gambar 5.46 adalah halaman untuk 

menampilkan halaman informasi jurusan atau daftar siswa 

yang masuk ke program ipa atau ips. 
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Gambar 5.47 Halaman isi dari Informasi Jurusan 

Pada gambar 5.47 adalah halaman untuk 

menampilkan halaman isi dari informasi jurusan atau daftar 

nama siswa yang telah masuk ke program ipa atau ips. 

 

 

5.5. Pengujian Sistem (Black Box) 

Bentuk pengujian menggunakan metode Black Box berfokus pada 

persyaratan fungsional perangkat lunak. Dengan demikian, pengujian black-box 

memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi 

input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu 

program.  

Tabel 5.9 

Pengujian Menu Admin 

Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang 

diaharapkan 

Keismpulan 

Menu Admin 

Memilih Menu 

Data Siswa 

Data Siswa 

Ditampilkan 

[x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 

Memilih Menu 

Data Admin 

Data Admin 

Ditampilkan 

[x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 

Memilih Tombol 

Keluar 

Keluar dari sistem  [x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 
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Tabel 5.10 

Pengujian Menu Staff 

Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang 

diaharapkan 

Keismpulan 

    Menu Staff 

Memilih Menu 

Bank Soal 

Data Bank Soal 

Ditampilkan 

[x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 

Memilih Menu 

Kelompok Siswa 

Data Kelompok Siswa 

Ditampilkan 

[x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 

Memilih Menu 

Sesi 

Data Sesi Ditampilkan [x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 

Memilih Menu 

Informasi Jurusan 

Data Informasi 

Jurusan Ditampilkan 

[x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 

Memilih Menu 

Laporan 

Data Laporan Skor 

Per Sesi Ditampilkan 

[x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 

Memilih Tombol 

Keluar 

Keluar dari sistem  [x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 

 

Tabel 5.11 

Pengujian Menu Siswa 

Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang 

diaharapkan 

Keismpulan 

Menu Siswa 

Memilih Tombol 

Mulai 

Menampilkan soal 

tes 

[x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 

Memilih Tombol 

Nomor Urut Soal 

Menampilkan sola 

sesuai urutan yang 

diinginkan 

[x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 

Memilih pilihan 

jawaban 

Menampilkan 

jawaban yang 

dipilih 

[x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 

Memilih Tombol 

lanjut 

Menampilkan item 

soal berikutnya 

[x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 

Memilih tombol 

kembali 

Menampilkan item 

soal sebelumnya 

[x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 

Memilih Tombol 

Selesai 

Menyelesaikan tes 

dan menampilkan 

total skor 

[x] Berhasil 

[  ] Tidak Berhasil 

 

5.6. Evaluasi Sistem  

Pada tahap evaluasi, sistem yang telah diuji kemudian dilakukan 

evaluasi. Hasil setelah digunakan oleh pihak sekolah yaitu, apabila tahapan 

ini dilaksanakan dengan benar maka aplikasi ujian online yang dibuat 
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dapat membantu, memperlancar dan mempermudah pelaksanaan ujian dan 

pemilihan jurusan pada SMA Muhammadiyah 6 Palembang. Serta dengan 

tersedianya aplikasi tersebut secara otomatis pekerjaan akan lebih efektif 

dan efisien, sehingga pada akhirnya aplikasi ujian online yang dibuat dapat 

menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan sistem pelayanan disekolah. 

 

5.7. Penggunaan Sistem 

Pada tahap ini penggunaan sistem merupakan tahap terakhir dalam 

pengembangan sistem prototype. Tahap ini menandakan sistem telah 

beroperasional dengan baik, selanjutnya sistem ini akan diusulkan untuk 

digunakan pada SMA Muhammadiyah 6 Palembang. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terdapat 

pada Penerapan Metode Prototype. Pada Aplikasi ujian online di SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang,  penulis mengambil beberapa kesimpulan 

untuk dapat ditangani dengan sistem baru yang diusulkan ini. Adapun 

kesimpulan yang dapat diambil dari pembangunan aplikasi ujian online ini 

antara lain:  

1. Dengan adanya penerapan Aplikasi ujian online pada SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang, ini akan membantu pihak sekolah untuk 

melakukan pemilihan jurusan menjadi lebih efektif dan efisien. 

2. Dengan adanya aplikasi ujian online pemilihan jurusan ini, dapat 

membantu sekolah dalam penggunaan  kertas, sehingga dapat menghemat 

biaya  anggaran sekolah. 

3. Aplikasi ujian online berbasis web ini sebagai rekomendasi pemilihan 

jurusan pada SMA Muhammadiyah 6 Palembang.  
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6.2. Saran 

Dalam setiap pembuatan suatu sistem pasti terdapat kelebihan dan 

kekurangan didalamnya, termasuk juga dengan karya tulis ini, melihat 

permasalahan yang diuraikan diatas, maka dipandang perlu memberi saran 

pada pengembangan selanjutnya diharapkan pada aplikasi ini kedepannya 

dapat mendukung soal yang menggunakan gambar dan simbol-simbol 

matematika, seperti akar, pangkat dan simbol lainnya. 
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