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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

 Berikut hasil penelitian yang sesuai dengan perancangan yang telah dibuat 

sehingga menghasilkan aplikasi yang berjalan. 

4.2 IMPLEMENTASI SISTEM 

 Implementasi sistem merupakan tahap pembuatan aplikasi yang telah 

dirancang sebelumnya. Adapun implementasi dari sistem informasi E-Pilkatos 

SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan adalah : 

 

4.2.1 Tampilan Halaman Depan Log In Siswa 

 Tampilan Halaman Depan Sistem Informasi E-Pilkatos SMK Islam 

Tsamrotul Huda Tahunan digunakan untuk log in siswa untuk masuk ke dalam 

sistem informasi E-Pilkatos dalam pemilihan calon kandidat ketua dan wakil 

ketoa OSIS  adalah seperti pada gambar 4.1 berikut. 

 

 

Gambar 4.1 Halaman Depan Log In Siswa 

 

4.2.2  Tampilan Halaman Depan Log In Admin 

 Tampilan Halaman Depan Sistem Informasi E-Pilkatos SMK Islam 

Tsamrotul Huda Tahunan  untuk log in admin adalah seperti pada gambar 4.2 

berikut. 
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Gambar 4.2 Halaman Depan Log In Admin 

 

4.2.3 Tampilan menu Sukses Log In Siswa   

Tampilan Halaman menu sukses ketika log in siswa  Sistem Informasi E-

Pilkatos SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan  merupakan seperti pada gambar 

4.3 berikut. 

 

Gambar 4.16 Penulisan data identitas NISN ke dalam smart card telah sukses 

 

Gambar 4.3 Tampilan menu Sukses Log In Siswa   
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4.2.4 Tampilan Menu Utama Pemilihan  

Tampilan Halaman Menu Utama Sistem Informasi E-Pilkatos SMK Islam 

Tsamrotul Huda Tahunan merupakan tampilan utama ketika siswa berhasil log in 

ke dalam sistem yang akan muncul data pasangan kandidat calon ketua dan wakil 

ketua OSIS seperti pada gambar 4.4 berikut. 

 

Gambar 4.4 Tampilan menu utama pemilihan 

4.2.5 Tampilan menu sukses memilih pasangan kandidat  

Tampilan halaman menu telah sukses dalam memilih kandidat pada 

Sistem Informasi E-Pilkatos SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan  merupakan 

tampilan yang muncul ketika siswa telah berhasil memilih salah satu pasangan 

kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS adalah seperti pada gambar 4.5 

berikut. 

 

Gambar 4.5 Tampilan menu sukses memilih pasangan kandidat 
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4.2.6 Tampilan Menu Pengumuman Rekap Hasil Pemilihan  

Tampilan halaman menu pengumuman rekap hasil pemilihan pada Sistem 

Informasi E-Pilkatos SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan  merupakan tampilan 

yang muncul ketika siswa telah berhasil memilih salah satu pasangan kandidat 

calon ketua dan wakil ketua OSIS dan melihat hasil suara masing-masing 

kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS adalah seperti pada gambar 4.6 

berikut. 

 

Gambar 4.6 Tampilan Menu Pengumuman Rekap Hasil Pemilihan 

 

4.2.7 Tampilan Menu Utama Admin 

Tampilan halaman menu utama admin pada Sistem Informasi E-Pilkatos 

SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan  merupakan tampilan yang muncul ketika 

admin telah berhasil log in sebagai administrator adalah adalah seperti pada 

gambar 4.7 berikut. 

 

Gambar 4.7 Tampilan Menu Utama Admin 
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4.2.8 Tampilan Menu Halaman Input Data Siswa  

Tampilan halaman menu input data siswa pada Sistem Informasi E-

Pilkatos SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan  merupakan tampilan yang muncul 

ketika admin membuka menu Input Pemilih dan akan menginputkan data pemilih 

adalah seperti pada gambar 4.8 berikut. 

 

 

Gambar 4.8 Tampilan Menu Halaman Input Data Siswa 

 

4.2.9 Tampilan Menu Halaman Input Data Calon Kandidat 

Tampilan halaman menu input data calon pasangan kandidat pada Sistem 

Informasi E-Pilkatos SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan  merupakan tampilan 

yang muncul ketika admin membuka menu Input Calon Ketua dan akan 

menginputkan data pasangan calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS adalah 

seperti pada gambar 4.9 berikut. 
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Gambar 4.9 Tampilan Menu Halaman Input Data Calon Kandidat 

 

4.2.10 Tampilan Menu Halaman Rekap Yang Sudah Memilih  

Tampilan halaman menu halaman rekap yang sudah memilih pada Sistem 

Informasi E-Pilkatos SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan  merupakan tampilan 

yang muncul ketika admin membuka menu Daftar Telah Memilih yang akan 

menampilkan daftar siswa yang telah menggunakan hak suara dalam pemilihan 

calon ketua dan wakil ketua OSIS adalah seperti pada gambar 4.9 berikut. 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan Menu Halaman Rekap Yang Sudah Memilih 
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4.2.11 Tampilan Menu Halaman Rekap Yang Belum Memilih 

Tampilan halaman menu halaman rekap yang belum memilih pada Sistem 

Informasi E-Pilkatos SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan  merupakan tampilan 

yang muncul ketika admin membuka menu Daftar Belum Memilih yang akan 

menampilkan daftar siswa yang belum menggunakan hak suara dalam pemilihan 

calon ketua dan wakil ketua OSIS adalah seperti pada gambar 4.11 berikut. 

 

 

Gambar 4.11 Tampilan Menu Halaman Rekap Yang Sudah Memilih 

 

4.2.12 Tampilan Menu Halaman Statistik Pemilihan  

Tampilan halaman menu halaman statistik pemilihan pada Sistem 

Informasi E-Pilkatos SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan  merupakan tampilan 

yang muncul ketika admin membuka menu Statistik yang akan menampilkan 

rekap informasi meliputi jumlah kandidat, jumlah kelas, jumlah pemilih, jumlah 

pemilih yang sudah memilih, jumlah pemilih yang belum memilih, dan jumlah 

suara yang masuk pada pelaksaan pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS 

adalah seperti pada gambar 4.12 berikut. 
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Gambar 4.12 Tampilan Menu Halaman Statistik Pemilihan 

 

4.2.13 Tampilan Menu Rekap Hasil Perolehan Suara Pemilihan  

Tampilan halaman menu rekap hasil perolehan suara pemilihan pada 

Sistem Informasi E-Pilkatos SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan pada halaman 

admin merupakan tampilan yang muncul ketika admin membuka menu Grafik 

Hasil Sementara yang akan menampilkan rekap informasi jumlah suara yang 

masuk pada pelaksaan pemilihan pada masing masing calon pasangan kandidat 

ketua dan wakil ketua OSIS adalah seperti pada gambar 4.13 berikut. 

 

 

 

Gambar 4.13 Tampilan Menu Rekap Hasil Perolehan Suara Pemilihan 
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4.2.14 Tampilan Menu Halaman Setting Tahun Pelajaran Pemilihan 

Tampilan halaman menu setting tahun pelajaran pemilihan pada Sistem 

Informasi E-Pilkatos SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan pada halaman admin 

merupakan tampilan yang muncul ketika admin membuka menu Setting Tahun 

yang akan menampilkan pengaturan tahun yang akan dipakai pada pelaksaan 

pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS adalah seperti pada gambar 4.14 

berikut. 

 

Gambar 4.14 Tampilan Menu Halaman Setting Tahun Pelajaran Pemilihan 

 

4.3 PEMBAHASAN 

Pada tahapan pembahasan ini program yang dibangun merupakan sebuah 

sistem informasi E-Pilkatos dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK 

Islam Tsamrotul Huda Tahunan berbasis web. Program ini dibangun agar siswa-

siswi mudah dalam memberikan hak suaranya kepada calon kandidat ketua dan 

wakil ketua OSIS dan sekaligus mempermudah panitia dalam menghimpun total 

suara untuk mendapatkan hasil akhir. Dengan cara menempelkan kartu pada NFC 

Smart Card Reader siswa dapat langsung log in dan terhubung ke dalam sistem 

informasi E-Pilkatos SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan dan bisa memiih calon 

kandidat ketua dan wakil ketua OSIS serta daat melihat hasil perolehan 

perhitungan suara masing-masing calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS.   
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Gambar 4.15 Proses Log In Sukses 

  

Pada gambar 4.15 menunjukkan bahwa siswa telah sukse berhasil masuk 

ke dalam sistem informasi E-Pilkatos SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan dan 

sistem akan memberikan pesan bahwa “ Selamat Aldi Tia Saputra Berhasil 

Login” dan sistem menampilkan halam utama pemilihan yang mana selanjutnya 

siwa dapat melakukan pemilihan dengan cara memilih salah satu calon kandidat 

ketua dan wakil ketua OSIS SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan dengan cara di 

klik salah satu tombol pada bagian bawah foto masing-masing kandidat seperti 

pada gambar 4.16 berikut. 

 

Gambar 4.16 Proses Log In Sukses 
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 Pada gambar 4.18 menunjukkan bahwa siswa telah berhasil menggunakan 

hak suaranya dalam memilih salah satu calon pasangan kandidat ketua dan wakil 

ketua OSIS SMK Islam Gtsamrotul Huda Tahunan dimana sistem memberikan 

pesan “ Terimakasih sudah vote” yang menandakan bhwa siswa telah 

menggunakan hak suaranya dan bisa melihat perolehan suara sementara oleh 

masing- masing kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Islam 

Tsamrotul Huda Tahunan seperti pada gambar 4.17 berikut. 

 

Gambar 4.17 Perolehan hasil suara  

 

 Pada gambar 4.17 menunjukkan bahwa siswa yang telah menggunakan 

hak suaranya melihat hasil perolehan suara sementara yaitu sistem menampilkan 

informasi bahwa baru 2 siswa yang telah menggunakan hak suara nya dalam 

pemilihan calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMK Islam Tsamrotul 

Huda Tahunan yaitu di dapatkan suara pada pasangan kadidat nomor urut 1 

dengan jumlah suara yaitu 1 suara dan calong pasangan kandidat nomor urut 2 

den gan jumlah suara yaitu 1 suara, sehingga total suara yang masuk baru 2 siswa 

yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS 

SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan. 

 

4.4 PENGUJIAN SISTEM 

Adapun hal-hal yang diujikan dalam pengujian Sistem Informasi EPilkatos 

SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan Berbasis Web adalah pengujian smarcard 

sebagai kartu pemilih dalam pelaksaanaan pemilihan calon kandidat ketua dan 

wakil ketua OSIS ini antara lain : 
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4.4.1 Pengujian Penginputan Data ke dalam Smartcard 

 Pengujian penulisan data atau penginputan data ke dalam memori utama 

smatrcard untuk pengisian identitas baru dilakukan pada aplikasi manajemen 

NFC Smart Card Rreader ARC122 Tool. Penulisan dapat dilakukan apabila smart 

card telah terhubung ke dalam sistem smart card reader dan kemudian 

administrator memasukkan data NISN pada kolom kosong  yang telah tersedia 

pada bagian bawah. Jika tidak ada pesan kesalahan pada setelah menekan tomobol 

simpan, maka artinya penulisan data NISN ke dalam smart card sudah sukses 

seperti pada gambar 4.18 dan dan gambar 4.19 berikut. 

 

Gambar 4.18 Penulisan data identitas NISN ke dalam smart card 

 

Gambar 4.19 Penulisan data identitas NISN ke dalam smart card telah sukses 
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4.4.2 Pengujian Pembacaan Data pada Smartcard ke dalam sistem E-Pilkatos 

 Adapun pengujian pembacaan memori utama smart card dapat dilakukan 

pada sistem informasi E-Pilkatos SMK Islam Tsamrotul Huda Berbasis Web pada 

menu Log In yang telah dihubungkan dengan alat pembaca smart card yaitu NFC 

Smart Card reader dengan cara menempelkan atau mendekatkan smart card 

dengan NFC Smart Card reader maka NFC Smart Card reader alat mendeteksi 

dan membaca data yang telah terisi pada smartcard sehingga sistem otomatis 

terhubung dan berhasil log in ke dalam Sistem Informasi E-Pilkatos SMK Islam 

Tsamrotul Huda Berbasis Web seperti pada gambar 4.20 Berikut. 

 

 

Gambar 4.20 Penulisan data sukses dan terbaca oleh sistem informasi E-Pilkatos 
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Gambar 4.21 Penulisan data gagal terbaca oleh sistem informasi E-Pilkatos 

 

 Pada gambar 4.21 diatas menunjukkan apabila gagal log in ke dalam 

sistem informasi E-Pilkatos SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan dikarenakan 

identitas tidak terdapat pada database daftar sebagai pemilih dalam pemilihan 

ketua dan wakil ketua OSIS SMK Islam Tsamrotul Huda Tahunan, kemungkinan 

tersebut bisa terjadi apabila administrator salah meninputkan data NISN ke dalam 

smart card. 


