
 

4. BAB IV

IMPLEMENTASI DAN HASIL 

4.1  Perancangan Aplikasi 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi penilaian raport dengan 

nama ARD (Aplikasi Raport Digital), aplikasi ini dirancang dengan menggunakan 

methode RAD (Rapid Application Development) dengan tahapan Requipment 

Planning, User Design, Build System dan Implementation. Pelaksanaan seluruh 

prosedur pengembangan ini secara menyeluruh akan dibahas dibawah ini:  

4.1.1 Requirement Planning (Perencanaan Kebutuhan) 

Pada tahapan kali ini dilakukan analisis mengenai kebutuhan masalah dalam 

membangun aplikasi ini yang meliputi, analisis kebutuhan masalah, analisis 

kebutuhan alat yang digunakan dalam membangun aplikasi ini, dan analisis 

kebutuhan fungsional dari aplikasi ini. 

4.1.1.1 Analisis Masalah 

1. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Sistem penilaian raport yang berjalan di SD Negeri 2 Tegalsambi 

Tahunan Jepara ini masih menggunakan sistem semi manual dimana guru dan 

dan wali kelas masih menggunakan input nilai dengan microsoft excel, data 

penilaian dari guru mapel di serahkan kepada wali kelas dan kemudian wali 

kelas menginputkannya kedalam aplikasi pengolahan nilai menggunakan 

excel, selanjutnya wali kelas akan mencetaknya melalui excel dan memintakan 

tanda tangan kepada kepala sekolah, dan baru wali murid kana mengetahui 

nilai raport hasilbelajar anaknya selama satu semester. Dengan siklus ini 

membutuhkan waktu yang lama untuk wali murid mengetahui perkambangan 

anaknya disekolah.  

2. Analisis Kelemahan Sistem Yang Sedang Berjalan

Dengan sistem yang berjalan ini membuat pengolahan nilai raport dan 

penyampaian hasil belajar siswa kepada wali murid masih kurang efisien 

terkait dengan waktu penyampaian dan kemudahan akses melihat raport oleh 

wali murid itu sendiri. dengan sistem yang berjalan ini juga masih ada 
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kekurangan terkait belum adanya sistem penyimpanan data yang baik karena 

sistem yang berjalan belum mempunyai sistem peyimpanan raport ke dalam 

sebuah database.  

3. Solusi Pemecahan Masalah

Berdasarkan masalah penilaian raport pada kurikulum 2013 yang 

dialami oleh guru di SD Negeri 2 Tegalsambi, penulis mencoba menyelesaikan 

masalah tersebut dengan membuat suatu sistem penilaian raport yang 

terkomputerisasi dan terotomatisasi berupa Aplikasi Raport Digital berbasis 

website. Aplikasi ini dibuat sesuai dengan tujuan agar bisa mempermudah guru 

dan wali kelas dalam melakukan input penilaian hasil belajar siswa dan 

menampilkan hasil belajar siswa kedalam bentuk tampilan website. Dan juga 

untuk mempermudah wali murid dalam mengakses raport siswa kapanpun dan 

dimanapun. 

4.1.1.2 Analisis Kebutuhan perangkat 

Adapun peralatan yang digunakan untuk membuat aplikasi raport digital 

berbasis website ini meliputi sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras (Hardware)

Adapun perangkat keras yang digunakan untuk membangun aplikasi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Laptop

- Operating system : Windows 8.1 Pro 

- Processor : Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU@ 2.20Hz 

2.20Ghz

- Memory : 8,00 GB 

- Harddisk : 500 GB 

2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam membangun aplikasi ini adalah: 

- Xampp Control Panel v3.2.2

- Visual Studio Code

- Google Chrome

- YED Grapic



38 

 

 

 

- Mysql Work Bench 8.0 CE 

 

4.1.1.3 Analisis Kebutuhan Data  

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi ini adalah 

sebagai berikut: 

- Data Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) kurikulum 2013 revisi 

2018. 

- Data pemetaan tematik untuk kelas 1 SD. 

- Biodata guru. 

- Biodata siswa. 

 

4.1.1.4 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional merupakan analisis fungsi-fungsi yang ada 

didalam aplikasi tersebut yang berkaitan langsung dengan pembangunan aplikasi 

raport digital. Adapun analisi kebutuhan fungsional dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Analisis kebutuhan sistem yang pertama adalah analisis kebutuhan 

fungsional dari sisi admin: 

1. Dapat mengelola data user (menambahkan dan menghapus) dalam sistem 

informasi. 

2. Dapat mengelola data guru. 

3. Dapat mengelola data siswa. 

4. Dapat mengelola data mata pelajaran 

5. Dapat mengelola data ekstra kulikuler 

6. Dapat mengelola data tema 

7. Dapat mengelola data rombongan belajar  

8. Dapat mengelola data muatan lokal  

9. Dapat mengelola pemetaan penilaian sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Analisis kebutuhan fungsional dari penelitian yang kedua adalah kebutuhan 

fungsional dari sisi guru atau wali kelas: 

1. Dapat melihat dan mengubah biodata guru.  

2. Dapat menginputkan dan mengedit nilai siswa. 
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3. Dapat menginputkan nilai sikap dan mencetak raport (hanya wali kelas). 

4. Dapat menambahkan KKM mata pelajaran. 

Analisis kebutuhan fungsional dari penelitian yang ketiga adalah kebutuhan 

fungsional dari sisi wali murid: 

1. Dapat melihat biodata siswa.  

2. Dapat melihat nilai raport siswa. 

3. Dapat melihat buku induk. 

 

4.1.1.5 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non-fungsionalitas merupakan kebutuhan yang tidak langsung 

berhubungan dengan spesifik yang disediakan oleh sistem. Kebetulan ini 

berhubungan dengan properti sistem yang muncul dibelakangseperti keandalan, 

waktu tanggap dan penempatan pada media penyimpanan. Adapun kebutuhan non 

fungsional dari sistem Aplikasi Raport Digital ini adalah seagai berikut: 

1. Aplikasi ini berjalan pada web browser google chrome, mozila, dan lain 

sebagainya. 

2. Aplikasi ini akan lebih mudah digunakan dengan interface yang besar seperti 

hanya dengan menggunakan pc atau laptop. 

 

4.1.2 User Desain (Desain Pengguna) 

4.1.2.1 Deskripsi Sistem 

Aplikasi ini bertujuan agar guru dapat mempermudah guru dalam 

menginputkan nilai siswa di SD Negeri 2 Tegalsambi dimanapun dan kapanpun. 

Untuk dapat menjelaskan aplikasi raport digital ini secara mudah dan sederhana, 

maka pada tahap ini dibuat rancangan sistem dengan meggunakan diagram UML 

(Unfied Modelling Language) yang digambarkan melalui perancangan diagram 

seperti Flowchart Diagram, Use Case Diagram, Activity Diagram, Squence 

Diagram, serta melakukan perancangan database, dan rancangan tampilan. 
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Gambar 4.1 Flowchart Diagram ARD 

 

4.1.2.2 Perancangan Berorientasi Objek 

1) Use Case Diagram  

Use case diagram merupakan diagram yang menunjukkan sebuah hubungan 

antara aktor dengan sistem sebuah aplikasi. Pada aplikasi ini terdapat tiga buah 

aktor yang berinteraksi dengan sebuah sistem yaitu Admin, Guru/Wali Kelas, dan 

Wali Murid.  



41 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Use Case Diagram 
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1. Definisi Aktor 

Tabel 4.1 Definisi Aktor 

No. Aktor Deskripsi 

1. 

Admin Orang yang bertugas untuk melakukan 

operasi pengolahan data yang digunakan 

untuk mengoperasikan aplikasi raport digital, 

seperti data user, mengolah data guru, data 

siswa, data penilaan, data ekstrakulikuler dan 

data tentang sekolah. 

2. 

Guru/Wali kelas Orang yang bertugas untuk mengelola nilai 

dan menginputkan nilai siswa ke sistem 

aplikasi raport digital, dan juga mencetak 

raport bagi wali kelas. 

3. 

Wali Murid Orang yang dapat melihat e-raport anaknya 

dimanapun dan kapanpun. 

 

2. Definisi Use Case 

Tabel 4.2 Definisi Use Case 

No. Use Case Deskripsi 

A. Admin 

1. Login 

Admin memasukkan Username dan 

Password kemudian sistem 

memvalidasinya sesuai dengan 

databases. 

3. Kelola Data Guru 

Admin mengolah data guru, 

Menambahkan data guru, mengubah 

data guru, melihat data guru sesuai 

dengan guru_id, melihat semua data 
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guru, menghapus data guru,  dan 

mengimport data guru. 

4. Kelola Data Mapel 

Admin mengelolah data mapel, 

menambahkan data mapel, melihat 

data mapel berdasarkan mapel_id, 

mengubah data mapel, melihat semua 

mapel, dan menghapus mapel. 

5. Kelola Data Tema 

Admin mengolah data tema dengan 

menambahkan data tema, melihat 

detail tema berdasarakan tema_id, 

mengubah data tema, menghapus data 

tema dan melihat semua data tema, dan  

Menambahkan subtema berdasarkan 

tema_id. 

6. Kelola Data Rombel 

Admin dapat mengolah data 

rombongan belajar dengan 

menambahkan rombongan belajar 

baru, melihat detail rombongan 

belajar, mengubah data rombongan 

belajar, menghapus data rombongan 

belajar, dan menambahan anggota 

rombongan belajar berdasarkan 

rombonganbelajar_id.  

7. Kelola Data Mulok 

Admin mengolah data muatan lokal 

(mulok) dengan menambahkan data 

mulok baru, melihat mulok 

berdasarkan mulok_id, mengupdate 

mulok berdasarkan mulok_id, 

menghapus data mulok, dan 

menampilkan semua data mulok. 
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8. Kelola Data Kompetensi 

Admin dapat mngolah data 

kompetensi baik kompetensi inti atau 

kompetensi dasar pembelajaran. 

Admin dapat menambahkan 

kompetensi baru (Kompetensi Inti dan 

Kmpetensi Dasar). Melihat semua data 

kompetensi, dan mengimport data 

kompetensi dasar. 

9. Kelola Data Pemetaan 

Admin mengolah data pemetaan 

pembelajaran dengan mengimportkan 

file pemetaan kedalam sistem. 

10. Kelola Data Sekolah 

Admin mengolah data sekolah dengan 

menginputkan data sekolah, 

mengupdate data sekolah, dan melihat 

data sekolah. 

11. Kelola Data Siswa 

Admin dapat mengolah data siswa 

dengan menambahkan siswa baru baik 

melalui input form atau mengimport 

data, mengubah data siswa, menlihat 

detai siswa, melihat semua data siswa, 

dan menghapus data siswa. 

12. Melihat Buku Induk 

Admin dapat melihat buku induk siswa 

yang bersekolah di SD Negeri 2 

Tegalsambi. 

B. Guru/Wali Kelas 

1. Login 

Guru memasukkan Username dan 

Password kemudian sistem 

memvalidasinya sesuai dengan 

database. 
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2. Lihat Data Sekolah 

Guru dapat melihat profile sekolah tapi 

tidak dapat mengubah data. 

3. Lihat Profile Guru 

Guru dapat melihat profilnya, 

mengubah profilnya. 

4. Lihat Rekap Nilai Siswa 

Guru sebagai wali kelas dapat melihat 

rekapitulasi nilai siswa dalam satu 

kelas dan satu semester. 

5. Kelola Absensi 

Guru yang merangkap menjadi 

walikelas dapat mengolah data absensi 

siswa perwaliannya. 

6. 
Kelola Penilaian Mata 

Pelajaran 

Guru dapat Mengelola Penilaian Mata 

Pelajaran, seperti menambahkan dan 

mengimport data penilaian harian dan 

akhir, mengubah data penilaian siswa. 

7. Kelola Penilaian Mulok 

Guru dapat Mengelola Penilaian 

Mulok, seperti menambahkan dan 

mengimport data penilaian harian dan 

akhir, mengubah data penilaian siswa. 

8. Kelola KKM 

Guru dapat mengelola data KKM 

mata pelajaran, mengubah data KKM 

9. Kelola Penilaian Sikap 

Guru yang merangkap sebagai wali 

kelas dapat mengolah nilai sikap, 

menginputkan nilai sikap dan 

mengubah nilai sikap 

10. 
Kelola Penilaian 

Ekstrakulikuler 

Guru yang merangkap sebagai wali 

kelas dapat menginputkan penilaian 

ekstrakulikuler, mengubah penilaian 

ekstrakulikuler. 



46 

 

 

 

11. Lihat Raport  Guru dapat melihat raport siswa. 

12 Cetak Raport Guru dapat mencetak raport 

C. Wali Murid 

1. Login 

Wali Murid memasukkan Username 

dan Password kemudian sistem 

memvalidasinya sesuai dengan 

databases. 

2. Melihat Raport 

Wali Murid dapat melihat laporan hasil 

belajar anaknya dalam satu semester 

dimanapun dan kapanpun. 

3. Lihat Profil Siswa 

Wali Murid dapat melihat dan 

mengubah profil atau biodata siswa 

apabila ada perubahan atau ada 

kesalahan. 

4.  Lihat Profile Sekolah 

Wali Murid dapat melihat profile 

sekolah 

 

2) Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan diagram yang menggambarkan arus aktivitas 

ke aktivitas lainnya dalam sebuah sistem. Berikut merupakan Activity Diagram atau 

diagram aktivitas dari aplikasi aplikasi raport digital ini. 

1. Activity Diagram Login 

Activity Diagram login merupakan activity yang menggambarkan 

aktivitas login dari user sebagai salah satu fitur keamanan yang ada pada 

aplikasi ini. 
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Gambar 4.3 Activity Diagram Login 

 

Pada Activity Diagram ini user akan membuka aplikasi ini melalui web 

browser kemudian sistem akan menampilkan halaman login berisi form 

username dan password selanjutnya user harus mengisikan username dan 

password dengan benar. Sistem akan melakukan proses validasi username dan 

password apakah sesuai dengan database atau tidak, jika validasi gagal maka 

sistem menampilkan kembali halaman login. Jika berhasil selanjutnya akan 

divalidasi role dari user tersebut apakah sebagai admin, guru, atau wali murid 

selanjutnya akan di bawa kehalaman dashboard dari masing-masing role. 

2. Activity Diagram Kelola Data Sekolah 

Activity ini menjelaskan bagaimana admin menambahkan data sekolah 

seperti nama sekolah, alamat sekolah dan lain sebagainya. adapun Activity 

Diagram input data sekolah dari aplikasi raport digital adalah sebagai berikut. 
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a. Activity Diagram Input Data Sekolah 

 

Gambar 4.4 Activity Diagram Tambah Data Sekolah 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin memilih 

menu tambah data sekolah selanjutnya sistem akan menampilkan form 

tambah data admin harus mengisi form tersebut dan setelah terisi admin 

memilih button save data untuk menyimpan data, sistem akan melakukan 

proses penyimpanan apabila proses berhasil maka data akan tersimpan 

kedalam database dan selanjutnya sistem akan menampilkan detail sekolah 

yang diambil dari database. apabila gagal maka sistem akan menampilkan 

form tambah data  
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b. Activity Diagram Update Data Sekolah 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Update Data Sekolah 

 

Activity diagram update data sekolah menjelaskan yang pertama 

admin harus masuk kehalaman tampil data sekolah selanjutnya admin harus 

memilih update sekolah selanjutnya sistem akan mengambil data sekolah 

berdasarkan id dan akan menampilkannnya kedalam form update sekolah, 

selanjutnya admin dapat mengubah data jika sudah maka sistem akan 

menyimpan data sekolah yang telah di update kedalam database dan sistem 

akan menampilkan data detail sekolah yang telah terupdate. 

3. Activity Kelola Data Guru 

Activity Diagram yang menjelaskan kegiatan admin ketika ada guru 

yang mendaftar sebagai user pada aplikasi raport digital ini. Adapun Activity 

Diagram kelola data guru adalah sebagai berikut. 
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a. Activity Diagram Input Data Guru 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Input Data Guru 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin memilih 

menu tambah data Guru selanjutnya sistem akan menampilkan form tambah 

data admin harus mengisi form tersebut dan setelah terisi admin memilih 

button save data untuk menyimpan data, sistem akan melakukan proses 

penyimpanan apabila proses berhasil maka data akan tersimpan kedalam 

database dan selanjutnya sistem akan menampilkan detail Guru yang 

diambil dari database. apabila gagal maka sistem akan menampilkan form 

tambah data.  
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b. Activity Diagram Edit Data Guru 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Edit Data Guru 

 

Activity diagram update data Guru menjelaskan yang pertama 

admin harus masuk kehalaman tampil data Guru selanjutnya admin harus 

memilih update Guru selanjutnya sistem akan mengambil data Guru 

berdasarkan id dan akan menampilkannnya kedalam form update Guru, 

selanjutnya admin dapat mengubah data jika sudah maka sistem akan 

menyimpan data Guru yang telah di update kedalam database dan sistem 

akan menampilkan data detail Guru yang telah terupdate. 
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c. Activity Diagram Import Data Guru 

 

Gambar 4.8 Activity Diagram Import Data Guru 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin harus 

memilih menu data guru selanjutnya admin harus memilih import data maka 

sistem akan menampilkan form upload file, admin dapat mengupload file 

yang berisi data guru selanjutnya admin memilih import file untuk memulai 

proses pengimporan. Sistem akan menyimpan file kedalam directory 

sementara kemudian sistem akan membaca file yang telah tersimpan setelah 

file berhasil terbaca maka sistem akan melakukan proses penyimpanan 

kedalam database, setelah data tersimpan sistem akan menampilkan data 

guru. 

 



53 

 

 

 

d. Activity Diagram Hapus Data Guru 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Hapus Data Guru 

 

Activity diagram ini menjelaskan bagaimana admin menghapus 

data guru yang pertama admin masuk ke tampilan tambah data guru 

selanjutnya admin memilih hapus data guru maka akan muncul pop up 

dialog untuk menghapus file jika setuju maka pilih ya untuk melanjutkan 

proses selanjutnya dimana sistem akan menghapus data guru dari dalam 

database, jika tidak setuju pilih tidak untuk kembali kehalaman 

sebelumnya. 
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4. Activity Diagram Kelola Data Siswa 

Activity Diagram ini menjelaskan tentang kagiatan admin ketika ada 

siswa yang mendaftar sebagai user dari aplikasi raport digital ini. Adapun 

Activity Diagram kelola data siswa adalah sebagai berikut. 

a. Activity Diagram Input Data Siswa 

 

Gambar 4.10 Activity Diagram Input Data Siswa 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin memilih 

menu tambah data Siswa selanjutnya sistem akan menampilkan form 

tambah data admin harus mengisi form tersebut dan setelah terisi admin 

memilih button save data untuk menyimpan data, sistem akan melakukan 

proses penyimpanan apabila proses berhasil maka data akan tersimpan 

kedalam database dan selanjutnya sistem akan menampilkan detail Siswa 

yang diambil dari database. apabila gagal maka sistem akan menampilkan 

form tambah data. 
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b. Activity Diagram Edit Data Siswa 

 

Gambar 4.11 Activity Diagram Edit Data Siswa 

 

Activity diagram update data Siswa menjelaskan yang pertama 

admin harus masuk kehalaman tampil data Siswa selanjutnya admin harus 

memilih update Siswa selanjutnya sistem akan mengambil data Siswa 

berdasarkan id dan akan menampilkannnya kedalam form update Siswa, 

selanjutnya admin dapat mengubah data jika sudah maka sistem akan 

menyimpan data Siswa yang telah di update kedalam database dan sistem 

akan menampilkan data detail Siswa yang telah terupdate. 
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c. Activity Diagram Import Data Siswa 

 

Gambar 4.12 Activity Diagram Import Data Siswa 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin harus 

memilih menu data Siswa selanjutnya admin harus memilih import data 

maka sistem akan menampilkan form upload file, admin dapat mengupload 

file yang berisi data Siswa selanjutnya admin memilih import file untuk 

memulai proses pengimporan. Sistem akan menyimpan file kedalam 

directory sementara kemudian sistem akan membaca file yang telah 

tersimpan setelah file berhasil terbaca maka sistem akan melakukan proses 

penyimpanan kedalam database, setelah data tersimpan sistem akan 

menampilkan data Siswa. 
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d. Activity Diagram Hapus Data Siswa 

 

Gambar 4.13 Activity Diagram Hapus Data Siswa 

 

Activity diagram ini menjelaskan bagaimana admin menghapus data 

Siswa yang pertama admin masuk ke tampilan tambah data Siswa 

selanjutnya admin memilih hapus data Siswa maka akan muncul pop up 

dialog untuk menghapus file jika setuju maka pilih ya untuk melanjutkan 

proses selanjutnya dimana sistem akan menghapus data Siswa dari dalam 

database, jika tidak setuju pilih tidak untuk kembali kehalaman sebelumnya. 

5. Activity Diagram Kelola Data Rombongan Belajar 

Activity Diagram ini menjelaskan proses pengelolaan data rombongan 

belajar, mulai dari proses pembuatan rombongan belajar baru hingga 

menambahkan siswa menjadi anggota dari salah satu rombongan belajar. 
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a. Activity Diagram Input Data Rombongan Belajar 

 

Gambar 4.14 Activity Diagram Input Data Rombel 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin memilih 

menu tambah data Rombel selanjutnya sistem akan menampilkan form 

tambah data admin harus mengisi form tersebut dan setelah terisi admin 

memilih button save data untuk menyimpan data, sistem akan melakukan 

proses penyimpanan apabila proses berhasil maka data akan tersimpan 

kedalam database dan selanjutnya sistem akan menampilkan detail 

Rombel yang diambil dari database. apabila gagal maka sistem akan 

menampilkan form tambah data. 
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b. Activity Diagram Edit Data Rombongan Belajar 

 

Gambar 4.15 Activity Diagram Edit Data Rombel 

 

Activity diagram update data Rombel menjelaskan yang pertama 

admin harus masuk kehalaman tampil data Rombel selanjutnya admin harus 

memilih update Rombel selanjutnya sistem akan mengambil data Rombel 

berdasarkan id dan akan menampilkannnya kedalam form update Rombel, 

selanjutnya admin dapat mengubah data jika sudah maka sistem akan 

menyimpan data Rombel yang telah di update kedalam database dan sistem 

akan menampilkan data detail Rombel yang telah terupdate. 
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c. Activity Diagram Tambah Anggota Rombongan Belajar 

 

Gambar 4.16 Activity Diagram Tambah Anggota Rombel 

 

Activity ini menjelaskan untuk menambahkan anggota baru 

kedalam sebuah rombel yang pertama admin harus memilih menu data 

rombel, selanjunya admin harus memilih tampil data rombel selanjutnya 

admin dapat memilih detail data dari salah satu rombel maka akan masuk 

kehalaman detail rombel admin dapat menambahkan anggota dengan 

memilih menu tambah anggota rombel selanjutnya sistem akan 

menampilkan daftar siswa yang belum masuk kedalam rombel. Admin 

dapat memilih siswa dan menekan tombol submit untuk menyimpan data 

maka sistem akan menyimpan data kedalam database anggota rombel dan 
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mengupdate field rombel id pada tabel siswa. Selanjutnya sistem akan 

menampilkan daftar anggota dari sebuah rombel. 

d. Activity Diagram Hapus Data Rombongan Belajar 

 

Gambar 4.17 Activity Diagram Hapus Data Rombel 

 

Activity diagram ini menjelaskan bagaimana admin menghapus data 

Rombel yang pertama admin masuk ke tampilan tambah data Rombel 

selanjutnya admin memilih hapus data Rombel maka akan muncul pop up 

dialog untuk menghapus file jika setuju maka pilih ya untuk melanjutkan 

proses selanjutnya dimana sistem akan menghapus data Rombel dari dalam 

database, jika tidak setuju pilih tidak untuk kembali kehalaman sebelumnya. 

6. Activity Diagram Kelola Mata Pelajaran 

Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana admin mengolah data 

mata pelajaran menambahkan, melihat, mengubah dan menghapus 

matapelajaran, adapun Activity Diagramnya adalah sebagai berikut. 
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a. Activity Diagram Input Data Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.18 Activity Diagram Input Data Mapel 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin memilih 

menu tambah data mapel selanjutnya sistem akan menampilkan form 

tambah data admin harus mengisi form tersebut dan setelah terisi admin 

memilih button save data untuk menyimpan data, sistem akan melakukan 

proses penyimpanan apabila proses berhasil maka data akan tersimpan 

kedalam database dan selanjutnya sistem akan menampilkan detail mapel 

yang diambil dari database. apabila gagal maka sistem akan menampilkan 

form tambah data. 
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b. Activity Diagram Edit Data Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.19 Activity Diagram Edit Data Mapel 

 

Activity diagram update data Mapel menjelaskan yang pertama 

admin harus masuk kehalaman tampil data Mapel selanjutnya admin harus 

memilih update Mapel selanjutnya sistem akan mengambil data Mapel 

berdasarkan id dan akan menampilkannnya kedalam form update Mapel, 

selanjutnya admin dapat mengubah data jika sudah maka sistem akan 

menyimpan data Mapel yang telah di update kedalam database dan sistem 

akan menampilkan data detail Mapel yang telah terupdate. 
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c. Activity Diagram Hapus Data Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.20 Activity Diagram Hapus Data Mapel 

 

Activity diagram ini menjelaskan bagaimana admin menghapus data 

Mapel yang pertama admin masuk ke tampilan tambah data Mapel 

selanjutnya admin memilih hapus data Mapel maka akan muncul pop up 

dialog untuk menghapus file jika setuju maka pilih ya untuk melanjutkan 

proses selanjutnya dimana sistem akan menghapus data Mapel dari dalam 

database, jika tidak setuju pilih tidak untuk kembali kehalaman 

sebelumnya. 
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7. Activity Diagram Kelola Muatan Lokal (Mulok) 

Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana admin mengolah data 

muatan lokal menambahkan, melihat, mengubah dan menghapus muatan lokal, 

adapun Activity Diagramnya adalah sebagai berikut. 

a. Activity Diagram Input Data Mulok 

 

Gambar 4.21 ACtivity Diagram Input Data Mulok 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin memilih 

menu tambah data mulok selanjutnya sistem akan menampilkan form 

tambah data admin harus mengisi form tersebut dan setelah terisi admin 

memilih button save data untuk menyimpan data, sistem akan melakukan 

proses penyimpanan apabila proses berhasil maka data akan tersimpan 

kedalam database dan selanjutnya sistem akan menampilkan detail mulok 

yang diambil dari database. apabila gagal maka sistem akan menampilkan 

form tambah data.  
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b. Activity Diagram Edit Data Mulok 

 

Gambar 4.22 Activity Diagram Edit Data Mulok 

 

Activity diagram update data mulok menjelaskan yang pertama 

admin harus masuk kehalaman tampil data mulok selanjutnya admin harus 

memilih update mulok selanjutnya sistem akan mengambil data mulok 

berdasarkan id dan akan menampilkannnya kedalam form update mulok, 

selanjutnya admin dapat mengubah data jika sudah maka sistem akan 

menyimpan data mulok yang telah di update kedalam database dan sistem 

akan menampilkan data detail mulok yang telah terupdate. 
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c. Activity Diagram Hapus Data Mulok 

 

Gambar 4.23 Activity Diagram Hapus Data Mulok 

 

Activity diagram ini menjelaskan bagaimana admin menghapus data 

mulok yang pertama admin masuk ke tampilan tambah data mulok 

selanjutnya admin memilih hapus data mulok maka akan muncul pop up 

dialog untuk menghapus file jika setuju maka pilih ya untuk melanjutkan 

proses selanjutnya dimana sistem akan menghapus data mulok dari dalam 

database, jika tidak setuju pilih tidak untuk kembali kehalaman sebelumnya. 
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8. Activity Diagram Kelola Tema 

Activity digram ini menjelaskan bagaimana aktivitas admin dan sistem 

dalam mengolah tema dan subtema pembelajaran. 

a. Activity Diagram Input Data Tema 

 

Gambar 4.24 Activity Diagram Input Data Tema 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin memilih 

menu tambah data tema selanjutnya sistem akan menampilkan form tambah 

data admin harus mengisi form tersebut dan setelah terisi admin memilih 

button save data untuk menyimpan data, sistem akan melakukan proses 

penyimpanan apabila proses berhasil maka data akan tersimpan kedalam 

database dan selanjutnya sistem akan menampilkan detail tema yang 

diambil dari database. apabila gagal maka sistem akan menampilkan form 

tambah data. 
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b. Activity Diagram Edit Data Tema 

 

Gambar 4.25 Activity Diagram Edit Data Tema 

 

Activity diagram update data tema menjelaskan yang pertama admin 

harus masuk kehalaman tampil data tema selanjutnya admin harus memilih 

update tema selanjutnya sistem akan mengambil data tema berdasarkan id 

dan akan menampilkannnya kedalam form update tema, selanjutnya admin 

dapat mengubah data jika sudah maka sistem akan menyimpan data Tema 

yang telah di update kedalam database dan sistem akan menampilkan data 

detail Tema yang telah terupdate. 
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c. Activity Diagram Tambah Subtema 

 

Gambar 4.26 Activity Diagram Tambah Subtema 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin harus 

memilih menu tema untuk masuk ke halaman tema, selanjutnya pilih 

tampil data tema, pilih detail data dari salah satu tema, setelah masuk 

kedalam halaman detail tema maka admin dapat memilih tambah subtema 

selanjutnya sistem akan menampilkan form input subtema admin dapat 

mengisi form tersebut selanjutnya pilih save untuk menyimpan data, 

sistem akan melakukan proses penyimpanan kedalam database, jika data 
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tersimpan sistem akan menampilkan list subtemaberdasarkan parrent id 

(tema).  

d. Activity Diagram Hapus Data Tema 

 

Gambar 4.27 Activity Diagram Hapus Data Tema 

 

Activity diagram ini menjelaskan bagaimana admin menghapus data 

Tema yang pertama admin masuk ke tampilan tambah data Tema 

selanjutnya admin memilih hapus data Tema maka akan muncul pop up 

dialog untuk menghapus file jika setuju maka pilih ya untuk melanjutkan 

proses selanjutnya dimana sistem akan menghapus data Tema dari dalam 

database, jika tidak setuju pilih tidak untuk kembali kehalaman sebelumnya. 

9. Activity Diagram Import Pemetaan 

Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana aktivitas admin dan 

sistem dalam menambahakan pemetaan penilaian. 
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a. Activity Diagram Import Data Pemetaan 

 

Gambar 4.28 Activity Diagram Import Data Pemetaan 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin harus 

memilih menu data Kompetensi selanjutnya admin harus memilih menu 

pemetaan dan admin harus memilih import data maka sistem akan 

menampilkan form upload file, admin dapat mengupload file yang berisi 

data Pemetaan selanjutnya admin memilih import file untuk memulai proses 

pengimporan. Sistem akan menyimpan file kedalam directory sementara 

kemudian sistem akan membaca file yang telah tersimpan setelah file 

berhasil terbaca maka sistem akan melakukan proses penyimpanan kedalam 

database, setelah data tersimpan sistem akan menampilkan data Pemetaan. 
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10. Activity Diagram Kelola Kompetensi 

Activity diagram ini menjelaskan bagaimana admin mengolah data 

kompetensi pembelajaran seperti menginputkan, melihat, mengubah dan 

menghapus data kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

a. Activity Diagram Input Data Kompetensi Inti 

 

Gambar 4.29 Activity Diagram Input Data KI 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin memilih 

menu tambah data KI selanjutnya sistem akan menampilkan form tambah 

data admin harus mengisi form tersebut dan setelah terisi admin memilih 

button save data untuk menyimpan data, sistem akan melakukan proses 

penyimpanan apabila proses berhasil maka data akan tersimpan kedalam 

database dan selanjutnya sistem akan menampilkan detail KI yang diambil 

dari database. apabila gagal maka sistem akan menampilkan form tambah 

data. 
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b. Activity Diagram Edit Data Kompetensi Inti 

 

Gambar 4.30 Activity Diagram Edit Data KI 

 

Activity diagram update data KI menjelaskan yang pertama admin 

harus masuk kehalaman tampil data KI selanjutnya admin harus memilih 

update KI selanjutnya sistem akan mengambil data KI berdasarkan id dan 

akan menampilkannnya kedalam form update KI, selanjutnya admin dapat 

mengubah data jika sudah maka sistem akan menyimpan data KI yang telah 

di update kedalam database dan sistem akan menampilkan data detail KI 

yang telah terupdate. 
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c. Activity Diagram Hapus Data Kompetensi Inti 

 

Gambar 4.31 Activity Diagram Hapus Data KI 

 

Activity diagram ini menjelaskan bagaimana admin menghapus 

data KI yang pertama admin masuk ke tampilan tambah data KI 

selanjutnya admin memilih hapus data KI maka akan muncul pop up 

dialog untuk menghapus file jika setuju maka pilih ya untuk melanjutkan 

proses selanjutnya dimana sistem akan menghapus data KI dari dalam 

database, jika tidak setuju pilih tidak untuk kembali kehalaman 

sebelumnya. 
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d. Activity Diagram Input Data Kompetensi Dasar 

 

Gambar 4.32 Activity Diagram Input Data KD 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin memilih 

menu tambah data KD selanjutnya sistem akan menampilkan form tambah 

data admin harus mengisi form tersebut dan setelah terisi admin memilih 

button save data untuk menyimpan data, sistem akan melakukan proses 

penyimpanan apabila proses berhasil maka data akan tersimpan kedalam 

database dan selanjutnya sistem akan menampilkan detail KD yang diambil 

dari database. apabila gagal maka sistem akan menampilkan form tambah 

data. 
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e. Activity Diagram Edit Data Kompetensi Dasar 

 

Gambar 4.33 Activity Diagram Edit Data KD 

 

Activity diagram update data KD menjelaskan yang pertama admin 

harus masuk kehalaman tampil data KD selanjutnya admin harus memilih 

update KD selanjutnya sistem akan mengambil data KD berdasarkan id dan 

akan menampilkannnya kedalam form update KD, selanjutnya admin dapat 

mengubah data jika sudah maka sistem akan menyimpan data KD yang telah 

di update kedalam database dan sistem akan menampilkan data detail KD 

yang telah terupdate. 
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f. Activity Diagram Hapus Data Kompetensi Dasar 

 

Gambar 4.34 Activity Diagram Hapus Data KD 

 

Activity diagram ini menjelaskan bagaimana admin menghapus data 

KD yang pertama admin masuk ke tampilan tambah data KD selanjutnya 

admin memilih hapus data KD maka akan muncul pop up dialog untuk 

menghapus file jika setuju maka pilih ya untuk melanjutkan proses 

selanjutnya dimana sistem akan menghapus data KD dari dalam database, 

jika tidak setuju pilih tidak untuk kembali kehalaman sebelumnya. 
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g. Activity Diagram Import Data Kompetensi 

 

Gambar 4.35 Activity Diagram Import Data Kompetensi 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin harus 

memilih menu data Kompetensi selanjutnya admin harus memilih import 

data maka sistem akan menampilkan form upload file, admin dapat 

mengupload file yang berisi data KD selanjutnya admin memilih import file 

untuk memulai proses pengimporan. Sistem akan menyimpan file kedalam 

directory sementara kemudian sistem akan membaca file yang telah 

tersimpan setelah file berhasil terbaca maka sistem akan melakukan proses 

penyimpanan kedalam database, setelah data tersimpan sistem akan 

menampilkan data KD. 
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11. Activity Diagram Kelola Esktrakulikuler 

Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana admin mengolah data 

ekstrakulikuler seperti menambahkan, melihat, mengubah dan menghapus 

ekstrakulikuler, adapun Activity Diagramnya adalah sebagai berikut. 

a. Activity Diagram Input Data Ektrakulikuler 

 

Gambar 4.36 Activity Diagram Input Data Ekskul 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama admin memilih 

menu tambah data ekstrakulikuler selanjutnya sistem akan menampilkan 

form tambah data admin harus mengisi form tersebut dan setelah terisi 

admin memilih button save data untuk menyimpan data, sistem akan 

melakukan proses penyimpanan apabila proses berhasil maka data akan 

tersimpan kedalam database dan selanjutnya sistem akan menampilkan 

detail ekstrakulikuler yang diambil dari database. apabila gagal maka 

sistem akan menampilkan form tambah data. 
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b. Activity Diagram Edit Data Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.37 Activity Diagram Edit Data Ekskul 

 

Activity diagram update data ekstrakulikuler menjelaskan yang 

pertama admin harus masuk kehalaman tampil data ekstrakulikuler 

selanjutnya admin harus memilih update ekstrakulikuler selanjutnya sistem 

akan mengambil data ekstrakulikuler berdasarkan id dan akan 

menampilkannnya kedalam form update ekstrakulikuler, selanjutnya admin 

dapat mengubah data jika sudah maka sistem akan menyimpan data 

ekstrakulikuler yang telah di update kedalam database dan sistem akan 

menampilkan data detail ekstrakulikuler yang telah terupdate. 
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c. Activity Diagram Hapus Data Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.38 Activity Diagram Hapus Data Ekskul 

 

Activity diagram ini menjelaskan bagaimana admin menghapus data 

ekstrakulikuler yang pertama admin masuk ke tampilan tambah data 

ekstrakulikuler selanjutnya admin memilih hapus data ekstrakulikuler maka 

akan muncul pop up dialog untuk menghapus file jika setuju maka pilih ya 

untuk melanjutkan proses selanjutnya dimana sistem akan menghapus data 

ekstrakulikuler dari dalam database, jika tidak setuju pilih tidak untuk 

kembali kehalaman sebelumnya. 

12. Activity Diagram Tampil Buku Induk 

Activity diagram ini menjelaskan bagaimana aktivitas admin dalam 

melihat buku induk siswa yang bersekolah di SD Negeri 2 Tegalsambi. 
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Gambar 4.39 Activity Diagram Menampilkan Buku Induk 

 

Activity ini menjelaskan untuk melihat buku induk maka harus memilih 

tampil buku induk maka sistem akan menampilkan form pilih siswa admin 

harus memilih salah satu siswa untuk melihat detai buku induk dari salah satu 

siswa. Selajutnya sistem akan melakukan proses rekapitulasi semua nilai siswa 

yang diambil dari tabel penilaian harian mapel, penilaian akhir mapel, 

penilaian harian mulok, penilaian akhir mulok, kemudian sistem akan 

mengambil rekapitulasi nilai dan biodata siswa yang nanti akan ditampilkan 

menjadi buku induk siswa. 

13. Activity Diagram Kelola KKM 

Activity ini menjelaskan bagaimana aktivitas guru dan sistem dalam 

menginputkan KKM (Kriteria Kelulusan Minimum) sebuah pelajaran. 
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a. Activity Diagram Input Data KKM 

 

Gambar 4.40 Activity Diagram Input Data KKM 

 

Activity diagram ini menjelaskan yang pertama adalah memilih 

menu data KKM selanjutnya pilih tambah data KKM Maka sistem akan 

menampilkan form input mapel, rombel, dan nilai KKM. Selanjutnya guru 

dapat mengisi form input setelah terisi guru dapat memilih button save untuk 

meyimpan data, sistem akan melakukan pengecekan apakah data tersebut 

telah ada didalam databases. Apabila bernilai false maka sistem akan 

mengupdate data danmenampilkan data KKM, jika bernilai true maka data 

akan disimpan kedalam database dan selanjutnya akan menampilkan data 

KKM. 
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b. Activity Diagram Update Data KKM 

 

Gambar 4.41 Activity Diagram Edit Data KKM 

 

Activity ini menjelaskan untuk mengubah data KKM yang pertama 

guru memilih menu data KKM kemudian pilih update data maka sistem 

akan mengambil data dari database berdasarkan ID yang kemudian akan 

ditampilkan dalam form update data KKM, guru dapat mengubah data yang 

akan diubah pilih button update untuk menyimpan, maka sistem akan 

menyimpan perubahan data dan menampilkannya. 

14. Activity Diagram Kelola Absensi Siswa 

Activity Diagram ini menjelaskan aktivitas guru dan sistem dalam 

proses menginputkan daftar kehadiran siswa selama pembelajaran satu 

semester. 
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Gambar 4.42 Activity Diagram Kelola Absensi 

 

Activity diagram ini menjelaskan bagaimana guru mengelola Absensi 

siswa yang pertama guru harus masuk kehalaman input nilai sikap, sistem akan 

memvalidasi rombel berdasarkan guru id, selanjutnya sistem akan melakukan 

pengecekan data absensi kedalam databases apakah sudah ada atau belum jika 

bernilai false maka guru dapat menambahkan absesnsi baru dan 

menyimpannya kedalam database, dan sistem akan menampilkannya. Jika 

bernilai true maka sistem akan menampikan data absensi, selanjutnya jika guru 

mau mengupdate data maka tinggal mengubah absensi dan menyimpan 

perubahan dengan memilih button update. Maka sistem akan menyimpan data 

dan menampilkan data perubahannya. 
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15. Activity Diagram Kelola Nilai Sikap 

Activity Diagram ini menjelaskan tentang aktivitas sistem dan guru dalam 

menginput nilai sikap siswa. 

 

Gambar 4.43 Activity Diagram Kelola Nilai Sikap 
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Activity diagram ini menjelaskan bagaimana guru mengelola nilai 

sikap yang pertama guru harus masuk kehalaman input nilai sikap, sistem akan 

memvalidasi rombel berdasarkan guru id, selanjutnya sistem akan 

menampilkan form pilih mapel maka guru harus memilih salah satu mapel 

setelah itu sistem akan melakukan pengecekan data penilaian kedalam 

databases apakah sudah ada atau belum jika bernilai false maka guru dapat 

menambahkan penilaian sikap baru dan menyimpannya kedalam database, dan 

sistem akan menampilkannya. Jika bernilai true maka sistem akan manampikan 

data penilaian sikap, selanjutnya jika guru mau mengupdate data maka tinggal 

mengubah nilai dan meyimpan perubahan dengan memilih button update. 

Maka sistem akan menyimpan data dan menampilkan data perubahannya. 

16. Activity Diagram Input Nilai Harian Mapel 

Activity ini menjelaskan bagaimana aktivitas sistem dan guru dalam 

proses menginputkan nilai harian berdasarkan tema, subtema, dan 

matapelajaran. 

 

Gambar 4.44 Activity Diagram Kelola Nilai Harian Mapel 
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Activity diagram ini menjelaskan bagaimana guru mengelola nilai 

harian mapel yang pertama guru harus masuk kehalaman input nilai harian 

mapel, sistem akan memvalidasi rombel berdasarkan guru id, selanjutnya 

sistem akan menampilkan form pilih rombel, tema, mapel maka guru harus 

memilih salah rombel, tema, mapel setelah itu sistem akan melakukan 

pengecekan data penilaian kedalam databases apakah sudah ada atau belum 

jika bernilai false maka guru dapat menambahkan penilaian harian mapel baru 

dan menyimpannya kedalam database, dan sistem akan menampilkannya. Jika 

bernilai true maka sistem akan manampikan data penilaian harian mapel, 

selanjutnya jika guru mau mengupdate data maka tinggal mengubah nilai dan 

meyimpan perubahan dengan memilih button update. Maka sistem akan 

menyimpan data dan menampilkan data perubahannya. 

17. Activity Diagram Import Nilai Harian Matapelajaran 

Activity ini menjelaskan bagaimana aktivitas sistem dan guru dalam 

proses mengimport nilai harian berdasarkan tema dan matapelajaran. 

 

Gambar 4.45 Activity Diagram Import Data Penilaian Harian Mapel 
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Untuk mengimpor nilai siswa dan menyimpannya ke dalam database, 

guru harus membuka halaman import nilai siswa setelah itu sistem akan 

memvalidasi guru_id untuk menampilkan form pilih rombongan belajar, tema, 

dan pilih mata pelajaran selanjutnya guru memilih rombongan belajar, tema, 

dan mata pelajaran selanjutnya sistem menampilkan form untuk upload file 

excel yang berisi tentang nilai siswa guru harus mengupload file excel. 

Selanjutnya guru dapat memulai proses dengan menekan tombol import, dan 

sistem akan melakukan proses penyimpanan file tersebut ke dalam directory 

sementara sebelum file tersebut akan dibaca oleh sistem, jika file berhasil 

dibaca barulah masuk kedalam proses penyimpanan nilai siswa kedalam 

database. Jika guru ingin mengubah data maka diinputkan nilainya dan tekan 

tombol update maka sistem akan mengupdate data dan menyimpanya kedalam 

database. 

18. Activity Diagram Input Nilai Akhir Mata Pelajaran 

Activity Diagram ini menjelaskan tentang aktivitas guru dan sistem 

dalam menginput nilai akhir semester. 



91 

 

 

 

 

Gambar 4.46 Activity Diagram Input Nilai Akhir Mapel 

 

Activity diagram ini menjelaskan bagaimana guru mengelola nilai akhir 

mapel yang pertama guru harus masuk kehalaman input nilai akhir mapel, 

sistem akan memvalidasi rombel berdasarkan guru id, selanjutnya sistem akan 

menampilkan form pilih rombel, mapel maka guru harus memilih salah rombel,  

mapel setelah itu sistem akan melakukan pengecekan data penilaian kedalam 

databases apakah sudah ada atau belum jika bernilai false maka guru dapat 

menambahkan penilaian akhir mapel baru dan menyimpannya kedalam 

database, dan sistem akan menampilkannya. Jika bernilai true maka sistem 

akan manampikan data penilaian akhir mapel, selanjutnya jika guru mau 

mengupdate data maka tinggal mengubah nilai dan meyimpan perubahan 
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dengan memilih button update. Maka sistem akan menyimpan data dan 

menampilkan data perubahannya. 

19. Activity Diagram Import Nilai Akhir Mata Pelajaran  

Activity ini menjelaskan bagaimana aktivitas sistem dan guru dalam 

proses mengimport nilai akhir berdasarkan tema dan matapelajaran. 

 

Gambar 4.47 Activity Diagram Import Penilaian Akhir Mapel 

 

Untuk mengimpor nilai akhir mapel siswa dan menyimpannya ke dalam 

database, guru harus membuka halaman import nilai siswa setelah itu sistem 

akan memvalidasi guru_id untuk menampilkan form pilih rombongan belajar, 

dan pilih mata pelajaran selanjutnya guru memilih rombongan belajar, dan 

mata pelajaran selanjutnya sistem menampilkan form untuk upload file excel 

yang berisi tentang nilai siswa guru harus mengupload file excel. Selanjutnya 

guru dapat memulai proses dengan menekan tombol import, dan sistem akan 
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melakukan proses penyimpanan file tersebut ke dalam directory sementara 

sebelum file tersebut akan dibaca oleh sistem, jika file berhasil dibaca barulah 

masuk kedalam proses penyimpanan nilai siswa kedalam database. Jika guru 

ingin mengubah data maka diinputkan nilainya dan tekan tombol update maka 

sistem akan mengupdate data dan menyimpanya kedalam database. 

20. Activity Diagram Input Nilai Harian Mulok 

Activity ini menjelaskan bagaimana aktivitas sistem dan guru dalam 

proses menginputkan nilai harian mulok berdasarkan rombel dan muatan 

lokal. 

 

Gambar 4.48 Activity Diagram Input Nilai Harian Mulok 
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Activity diagram ini menjelaskan bagaimana guru mengelola nilai 

harian mulok yang pertama guru harus masuk kehalaman input nilai harian 

mulok, sistem akan memvalidasi rombel berdasarkan guru id, selanjutnya 

sistem akan menampilkan form pilih rombel, mulok maka guru harus memilih 

salah rombel,  mulok setelah itu sistem akan melakukan pengecekan data 

penilaian kedalam databases apakah sudah ada atau belum jika bernilai false 

maka guru dapat menambahkan penilaian harian mulok baru dan 

menyimpannya kedalam database, dan sistem akan menampilkannya. Jika 

bernilai true maka sistem akan manampikan data penilaian harian mulok, 

selanjutnya jika guru mau mengupdate data maka tinggal mengubah nilai dan 

meyimpan perubahan dengan memilih button update. Maka sistem akan 

menyimpan data dan menampilkan data perubahannya. 

21. Activity Diagram Input Nilai Akhir Mulok 

Activity ini menjelaskan bagaimana aktivitas sistem dan guru dalam 

proses menginputkan nilai akhir mulok berdasarkan rombel dan muatan lokal. 
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Gambar 4.49 Activity Diagram Input Nilai Akhir Mulok 

Activity diagram ini menjelaskan bagaimana guru mengelola nilai akhir 

mulok yang pertama guru harus masuk kehalaman input nilai akhir mulok, 

sistem akan memvalidasi rombel berdasarkan guru id, selanjutnya sistem akan 

menampilkan form pilih rombel, mulok maka guru harus memilih salah 

rombel,  mulok setelah itu sistem akan melakukan pengecekan data penilaian 

kedalam databases apakah sudah ada atau belum jika bernilai false maka guru 

dapat menambahkan penilaian akhir mulok baru dan menyimpannya kedalam 

database, dan sistem akan menampilkannya. Jika bernilai true maka sistem 

akan manampikan data penilaian harian mulok, selanjutnya jika guru mau 

mengupdate data maka tinggal mengubah nilai dan meyimpan perubahan 

dengan memilih button update. Maka sistem akan menyimpan data dan 

menampilkan data perubahannya. 
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22. Activity Diagram Import Nilai Mulok 

Activity ini menjelaskan bagaimana aktivitas sistem dan guru dalam 

proses mengimport nilai harian mulok berdasarkan mulok. 

 

Gambar 4.50 Activity Diagram Import Data Penilaian Harian Mulok 

 

Untuk mengimpor nilai harian mulok siswa dan menyimpannya ke 

dalam database, guru harus membuka halaman import nilai siswa setelah itu 

sistem akan memvalidasi guru_id untuk menampilkan form pilih rombongan 

belajar, dan pilih mulok selanjutnya guru memilih rombongan belajar, dan 

mulok selanjutnya sistem menampilkan form untuk upload file excel yang 

berisi tentang nilai siswa guru harus mengupload file excel. Selanjutnya guru 

dapat memulai proses dengan menekan tombol import, dan sistem akan 

melakukan proses penyimpanan file tersebut ke dalam directory sementara 
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sebelum file tersebut akan dibaca oleh sistem, jika file berhasil dibaca barulah 

masuk kedalam proses penyimpanan nilai siswa kedalam database. Jika guru 

ingin mengubah data maka diinputkan nilainya dan tekan tombol update maka 

sistem akan mengupdate data dan menyimpanya kedalam database. 

23. Activity Diagram Import Nilai Akhir Mulok 

Activity ini menjelaskan bagaimana aktivitas sistem dan guru dalam 

proses mengimport nilai akhir mulok berdasarkan mulok. 

 

 

Gambar 4.51 Activity Diagram Import Nilai Akhir Mulok Siswa 
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Untuk mengimpor nilai akhir mulok siswa dan menyimpannya ke 

dalam database, guru harus membuka halaman import nilai siswa setelah itu 

sistem akan memvalidasi guru_id untuk menampilkan form pilih rombongan 

belajar, dan pilih mulok selanjutnya guru memilih rombongan belajar, dan 

muatan lokal selanjutnya sistem menampilkan form untuk upload file excel 

yang berisi tentang nilai siswa guru harus mengupload file excel. Selanjutnya 

guru dapat memulai proses dengan menekan tombol import, dan sistem akan 

melakukan proses penyimpanan file tersebut ke dalam directory sementara 

sebelum file tersebut akan dibaca oleh sistem, jika file berhasil dibaca barulah 

masuk kedalam proses penyimpanan nilai siswa kedalam database. Jika guru 

ingin mengubah data maka diinputkan nilainya dan tekan tombol update maka 

sistem akan mengupdate data dan menyimpanya kedalam database. 

24. Activity Diagram Kelola Nilai Ekstra Kulikuler 

Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana penginputan nilai-nilai 

ekstrakulikuler siswa selama pembelajaran satu semester. 
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Gambar 4.52 Activity Diagram Input Nilai Ekstra 

 

Activity Diagram diatas menjelaskan yang pertama guru masuk ke 

halaman input nilai ekstrakulikuler selanjutnya sistem akan memvalidasi 

guru_id untuk menampilkan form pilih ekstrakulikuler selanjutnya guru 

memilih ekstrakulikuler jika sudah guru menekan tombol submit untuk proses 

selanjutnya yaitu mengisi form penilaian nilai ekstrakulikuler setelah form 

terisi selanjutnya guru menekan tombol save untuk menyimpan data, sehingga 

sistem melakukan proses penyimpanan data ke dalam database, setelah data 

tersimpan sistem menampilkan nilai akhir semester berdasarkan rombongan 

belajar dan mata pelajaran yang diambil dari database. Jika guru ingin 

mengubah data maka diinputkan nilainya dan tekan tombol update maka sistem 

akan mengupdate data dan menyimpanya kedalam database. 
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25. Activity Diagram Rekapitulasi Nilai Akhir 

Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana menampilkan 

rekapiltulasi nilai siswa selama satu semester. 

 

Gambar  4.1 Acivity Diagram Rekapitulasi Nilai Akhir 

 

Activity Diagram ini menjelaskan yang pertama wali murid masuk ke 

halaman Rekapitulasi nilai siswa, selanjutnya sistem akan memvalidasi 

rombel_id berdasarkan guru_id selanjutnya sistem akan melakukan 

rekapitulasi nilai yang diambil dari nilai harian mapel, nilai akhir mapel, nilai 
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harian mulok, nilai akhir mulok dari dalam database selamjutnya sistem akan 

menampilkannya dalam bentuk tampilan halaman. 

26. Activity Diagram Kelola Raport 

Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana pengolahan nilai-nilai 

siswa selama pembelajaran satu semester menjadi sebuah laporan akhir belajar 

siswa atau raport siswa. 

 

Gambar 4.53 Activity Diagram Tampil Raport 
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Activity Diagram ini menjelaskan yang pertama guru (wali kelas) 

masuk ke halaman raport siswa, selanjutnya sistem akan menampilkan form 

pilih nama siswa, guru memilih salah satu nama siswa setelah itu sistem akan 

melakukan pengolahan nilai pengetahuan dan keterampilan siswa yang 

meliputi pengolahan nilai harian, nilai akhir semester dan nilai muatan lokal 

yang diambil dari database, selanjutnya sistem akan menampilkan raport siswa 

yang tersusun atas gabungan rekapitulasi nilai pengetahuan dan keterampilan 

siswa dan pengambilan aspek penilaian lain dari database berupa nilai sikap, 

absensi kehadiran, penilaian ekstra kulikuler. Jika proses rekapitulasi raport 

sudah selesai maka guru dapat mencetak raport dengan menekan tombol print 

maka sistem akan menjalankan proses print. 

3) Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan penggambaran skenario atau rangkaian 

langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah element untu 

menghasilkan keluaran tertentu, sequence diagram disusun berdasarkan urutan 

waktu. Berikut adalah sequence admin, guru, dan wali murid dari aplikasi raport 

digital. 

1. Sequence Diagram Login 

 

 

Gambar  4.2 Squence Diagram Login 
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2. Sequence Diagram Kelola Data Sekolah 

a. Tambah Data Sekolah 

 

Gambar 4.54 Sequence Diagram Tambah Data Sekolah 

 

b. Update Data Sekolah 

 

Gambar 4.55 Sequence Diagram Update Data Sekolah 
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3. Sequence Diagram Kelola Data Guru 

a. Tambah Data Guru 

 

Gambar 4.56 Sequence Diagram Tambah Data Guru 

 

b. Update Data Guru 

 

Gambar 4.57 Sequence Update Data Guru 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

c. Import Data Guru 

 

Gambar 4.58 Sequence Diagram Import Data Guru 

 

d. Hapus Data Guru 

 

Gambar 4.59 Sequence Diagam Hapus Data Guru 
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4. Sequence Diagram Kelola Data Siswa 

a. Tambah Data Siswa 

 

Gambar 4.60 Sequence Diagram Input Data Siswa 

 

b. Ubah Data Siswa 

 

Gambar 4.61 Sequence Diagram Ubah Data Siswa 
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c. Import Data Siswa 

 

Gambar 4.62 Sequence Diagram Import Data Siswa 

 

d. Hapus Data Siswa 

 

Gambar 4.63 Sequence Diagram Hapus Data Siswa 
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5. Sequence Diagram Kelola Data Matapelajaran 

a. Input Data Mapel 

 

Gambar 4.64 Sequence Diagram Input Data Mapel 

 

b. Edit Data Mapel 

 

Gambar 4.65 Sequence Diagram Edit Data Mapel 
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c. Hapus Data Mapel 

 

Gambar 4.66 Sequence Diagram Hapus Data Mapel 

 

6. Sequence Diagram Kelola Data Muatan lokal 

a. Input Data Mulok 

 

Gambar 4.67 Sequence Diagram Input Data Mulok 

 

b. Edit Data Mulok 
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Gambar 4.68 Sequence Diagram Ubah Data Mulok 

 

c. Hapus Data Mulok 

 

Gambar 4.69 Sequence Diagram Hapus Data Mulok 
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7. Sequence Diagram Kelola Data Rombel 

a. Input Data Rombel 

 

Gambar 4.70 Sequence Diagram Input Data Rombel 

 

b. Ubah Data Rombel 

 

Gambar 4.71 Sequence Diagram Ubah Data Guru 
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c. Tambah Anggota Rombel 

 

Gambar 4.72 Sequence Diagram Tambah Anggota Rombel 

 

d. Hapus Rombel  

 

Gambar 4.73 Sequence Diagram Hapus Data Rombel 
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8. Sequence Diagram Kelola Data Tema 

a. Input Data Tema 

 

Gambar 4.74 Sequence Diagram Input Data Tema 

 

b. Ubah Data Tema 

 

Gambar 4.75 Sequence Diagram Ubah Data Tema 

 

c. Tambah Subtema 
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Gambar 4.76 Sequence Diagram Tambah Subtema 

 

d. Hapus Data Tema 

 

Gambar 4.77 Sequence Diagram Hapus Data Tema 
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9. Sequence Diagram Kelola Data Ekstrakulikuler 

a. Tambah Data Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.78 Sequence Diagram Input Data Ekskul 

 

b. Edit Data Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.79 Sequence Diagram Edit Data Ekskul 
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c. Hapus Data Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.80 Sequence Diagram Hapus Data Ekskul 

 

10. Sequence Diagram Kelola Data Kompetensi 

a. Input Data Kompetensi Inti 

 

Gambar 4.81 Sequence Diagram Input Data KI 
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b. Input Data Kompetensi Dasar 

 

Gambar 4.82 Sequence Diagram Input Data KD 

 

c. Edit Data Kompetensi Inti 

 

Gambar 4.83 Sequence Diagram Edit Data KI 
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d. Edit Data Kompetensi Dasar 

 

Gambar 4.84 Sequence Diagram Edit Data KD 

 

e. Import Data Kompetensi 

 

Gambar 4.85 Sequence Diagram Import Data Kompetensi 
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11. Sequence Diagram Kelola Data KKM 

 

Gambar 4.86 Sequence Diagram Kelola Data KKM 

 

12. Sequence Diagram Kelola Penilaian Mata Pelajaran 

a. Penilaian Harian Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.87 Sequence Diagram Kelola Penilaian Harian Mata Pelajaran 
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b. Penilaian Akhir Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.88 Sequence Diagram Kelola Penilaian Akhir Mata Pelajaran 

 

13. Sequence Diagram Kelola Penilaian Mulok 

a. Penilaian Harian Mulok 

 

Gambar 4.89 Sequence Diagram Penilaian Harian Mulok 
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b. Penilaian Akhir Mulok 

 

Gambar 4.90 Sequence Diagram Kelola Penilaian Akhir Mulok 

 

14. Sequence Diagram Kelola Penilaian Ekstra 

 

Gambar 4.91 Sequence Diagram Penilaian Ekskul 
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15. Sequence Diagram Kelola Penilaian Sikap 

 

Gambar 4.92 Squence Diagram Kelola Nilai Sikap 

 

16. Sequence Diagram Kelola Absensi 

 

Gambar 4.93 Sequence Diagram Kelola Data Absensi 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

17. Sequence Digram Rekapitulasi Nilai 

 

Gambar 4.94 Sequence Diagram Rekap Nilai 

 

18. Sequence Diagram Buku Induk 

 

Gambar 4.95 Sequence Diagram Buku Induk 
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19. Sequence Diagram Raport 

 

Gambar 4.96 Sequence Diagram Raport Siswa 

 

4.1.2.3 Perancangan Database 

Untuk aplikasi raport digital ini dapat berjalan dengan baik, harus terkoneksi 

dengan sebuah database. Oleh kerena itu perlu rancangan database yang baik 

sehingga aplikasi ini nantinya dapat berjalan sebagai mana fungsinya, penulis 

menggunakan class diagram dan perancangan database menggunakan MYSQL 

dengan nama databasenya “db_raport”. 
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1) Skema Database 

 

Gambar 4.97 Skema Database 
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2) Kamus Tabel 

Dibawah ini merupakan nama-nama tabel dan field yang ada pada 

database Apilkasi Raport Digital ini. 

a. Tabel User (tbl_user) 

Table yang digunakan untuk menyimpan data user. 

Tabel 4.3 Tabel User 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

username VARCHAR (255)  

auth_key VARCHAR (32)  

password_hash VARCHAR (255)  

password_reset_token VARCHAR (255)  

email VARCHAR (255)  

status SMALLINT(6)  

created_at INT(11)  

updated_at INT(11)  

verification_token VARCHAR (255)  

 

b. Tabel Guru (tbl_guru) 

Tabel untuk menyimpan biodata guru yang berelasi dengan tabel user. 

Tabel 4.4 Tabel Guru 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

user_id INT(11)  

nama_lengkap VARCHAR(255)  

tgl_lahir VARCHAR(255)  

tempat_lahir VARCHAR(255)  

alamat VARCHAR(255)  

nomor_tlp VARCHAR(13)  

jenis_kelamin ENUM(‘L’,’P’)  

agama VARCHAR(255)  
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created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

created_by INT(11)  

updated_by INT(11)  

 

c. Tabel Murid (tbl_murid) 

Tabel yang digunakan untuk menyimpan biodata siswa berdasarkan user id. 

Tabel 4.5 Tabel Murid 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

user_id INT(11)  

nama_lengkap VARCHAR(255)  

nisn  VARCHAR (255)  

tgl_lahir VARCHAR(255)  

tempat_lahir VARCHAR(255)  

alamat VARCHAR(255)  

asal_sekolah VARCHAR(13)  

jenis_kelamin ENUM(‘L’,’P’)  

agama VARCHAR(255)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

angkatan_id INT(11)  

rombel_id INT(11)  

created_by INT(11)  

updated_by INT(11)  

 

d. Tabel Orang Tua Murid (tbl_ortumurid) 

Tabel untuk menyimpan data orang tua kandung siswa berdasarkan id_murid. 

Tabel 4.6 Tabel Orang Tua Murid 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 
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murid_id INT(11)  

nama_ayah VARCHAR(255)  

pekerjaan_ayah VARCHAR (255)  

alamat_ayah VARCHAR(255)  

nama_ibu VARCHAR(255)  

pekerjaan_ibu VARCHAR(255)  

alamat_ibu VARCHAR(13)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

created_by INT(11)  

updated_by INT(11)  

 

e. Tabel Orang Tua Wali (tbl_walimurid) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data orang tua wali dari siswa. 

Tabel 4.7 Tabel Orang Tua Wali 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

murid_id INT(11)  

nama_wali VARCHAR(255)  

pekerjaan_wali VARCHAR (255)  

alamat_wali VARCHAR(255)  

nomor_tlp VARCHAR(13)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

created_by INT(11)  

updated_by INT(11)  
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f. Tabel MasterAngkatan (tbl_masterangkatan) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data master angkatan. 

Tabel 4.8 Tabel Master Angkatan 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

tahun_angkatan VARCHAR(255)  

deskripsi TEXT  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

g. Tabel Sekolah (tbl_sekolah) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data sekolah. 

Tabel 4.9 Tabel Sekolah 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

nama_sekolah VARCHAR(255)  

alamat_sekolah VARCHAR(255)  

npsn VARCHAR(255)  

kepala_sekolah VARCHAR(255)  

status VARCHAR(255)  

status_kepemilikan VARCHAR(255)  

sk_operasional VARCHAR(255)  

email VARCHAR(255)  

website VARCHAR(255)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  
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h. Tabel Master Kelas (tbl_masterkelas) 

Tabel ini digunakan untuk meyimpan data master kelas. 

Tabel 4.10 Tabel Master Kelas 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

nama_kelas VARCHAR(255)  

deskripsi TEXT  

 

i. Tabel Rombongan Belajar (tbl_rombel) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data rombongan belajar. 

Tabel 4.11 Tabel Rombongan Belajar 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

nama_rombel VARCHAR(255)  

deskripsi TEXT  

masterkelas_id INT(11)  

guru_id INT(11)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

j. Tabel Anggota Rombongan Belajar (tbl_anggotarombel) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan member/anggota dari rombongan 

belajar. 

Tabel 4.12 Tabel Anggota Rombongan Belajar 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

rombel_id INT(11)  

murid_id INT(11)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  
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k. Tabel Semester (tbl_semester) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data master semester. 

Tabel 4.13 Tabel Semester 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

bulan VARCHAR(11)  

semester VARCHAR(11)  

 

l. Tabel Mata Pelajaran (tbl_mapel) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mata pelajaran. 

Tabel 4.14 Tabel Mata Pelajaran 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

nama_mapel VARCHAR(255)  

deskripsi_mapel TEXT  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

m. Tabel Mulok (tbl_mulok) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data muatan lokal. 

Tabel 4.15 Tabel Mulok 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

nama_mulok VARCHAR(255)  

deskripsi TEXT  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

n. Tabel Ekstrakulikuler (tbl_ekskul) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data ekstrakulikuler. 
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Tabel 4.16 Tabel Ekstrakulikuler 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

nama_mulok VARCHAR(255)  

deskripsi_exskul TEXT  

nama_pembina VARCHAR(255)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

o. Tabel Tema (tbl_tema) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data tema. 

Tabel 4.17 Tabel Tema 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

parrent_id VARCHAR(255)  

kode VARCHAR(255)  

deskripsi TEXT  

semester VARCHAR(255)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

p. Tabel Absensi (tbl_absensi) 

Tabel ini digunakan untuk menyinpan data absensi siswa. 

Tabel 4.18 Tabel Absensi 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

murid_id VARCHAR(255)  

Masterkelas_id INT(11)  

sakit VARCHAR(255)  

izin VARCHAR(255)  

Tanpa_keterangan VARCHAR(255)  
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semester VARCHAR(255)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

q. Tabel KKM (tbl_kkm) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data KKM 

Tabel 4.19 Tabel KKM 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

nilai_parameter INT(11)  

mapel_id INT(11)  

rombel_id INT(11)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

r. Tabel Kompetensi Inti (tbl_ki) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data Kompetensi Inti. 

Tabel 4.20 Tabel KI 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

nama_ki VARCHAR(255)  

deskripsi TEXT  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

s. Tabel Kompetensi Dasar (tbl_kd) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data Kompetensi Dasar. 

Tabel 4.21 Tabel KD 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 
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nama_kd VARCHAR(255)  

deskripsi TEXT  

ki_id INT(11)  

kelas_id INT(11)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

t. Tabel KD Mata Pelajaran (tbl_kdmapel) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mata pelajaran. 

Tabel 4.22 Tabel KD Mata Pelajaran 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

kd_id INT(11)  

mapel_id INT(11)  

kategory VARCHAR(11)  

 

u. Tabel Pemetaan (tbl_formpeniaian) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pemetaan. 

Tabel 4.23 Tabel Pemetaan 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

kd_id INT(11)  

mapel_id INT(11)  

tema_id INT(11)  

deskripsi TEXT  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

v. Tabel Penilaian Harian (tbl_penilaian) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan penilaian harian mata pelajaran. 
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Tabel 4.24 Tabel Penilaian Harian 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

murid_id INT(11)  

mapel_id INT(11)  

tema_id INT(11)  

pengetahuan INT(11)  

keterampilan INT(11)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

w. Tabel Penilaian Akhir (tbl_penilaianakhir) 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan penilaian akhir matapelajaran. 

Tabel 4.25 Tabel Panilaian Akhir 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

nilai_uts INT(11)  

nilai_uas INT(11)  

semester VARCHAR(255)  

murid_id INT(11)  

mapel_id INT(11)  

masterkelas_id INT(11)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

x. Tabel Penilaian Sikap (tbl_penilaiansikap) 

Merupakan tabel untuk menyimpan penilaian sikap. 

Tabel 4.26 Tabel Penilaian Sikap 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

t_beribadah INT(11)  
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bersyukur INT(11)  

berdo’a INT(11)  

toleransi INT(11)  

jujur INT(11)  

disiplin INT(11)  

tg_jawab INT(11)  

santun INT(11)  

peduli INT(11)  

pd INT(11)  

murid_id INT(11)  

mapel_id INT(11)  

semester INT(11)  

masterkelas_id INT(11)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

y. Tabel Penilaian Ekstrakulikuler (tbl_penilaianekstra) 

Tabel untuk menyimpan data penilaian ekstrakulikuler. 

Tabel 4.27 Penilaian Ekstrakulikuler 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

aspek_1 INT(11)  

aspek_2 INT(11)  

aspek_3 INT(11)  

aspek_4 INT(11)  

deskripsi TEXT  

semester VARCHAR(255)  

murid_id INT (11)  

exskul_id INT (11)  

masterkelas_id INT (11)  

created_at DATETIME  
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updated_at DATETIME  

 

z. Tabel Penilaian Muatan Lokal (tbl_mulok)  

Merupakan tabel untuk menyimpan penilaian muatan lokal 

Tabel 4.28 Tabel Penilaian Mulok 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

keterampilan INT (11)  

pengetahuan INT (11)  

murid_id INT (11)  

mulok_id INT (11)  

masterkels_id INT ()  

semester VARCHAR (255)  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

aa. Tabel Parameter (tbl_parameter) 

Tabel 4.29 Tabel Parameter 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

nilai_parameter INT (11)  

deskripsi TEXT  

 

bb. Tabel Temporary File (tbl_temporary) 

Tabel 4.30 Tabel Temporary File 

Field Type Keterangan 

id  INT (11) Primary_Key 

nilai_parameter INT (11)  

deskripsi TEXT  
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cc.  Tabel Auth Assignment (tbl_auth_assignment) 

Tabel 4.31 Tabel Auth Assignment 

Field Type Keterangan 

item_name VARCHAR (64) Primary_Key 

user_id INT (11)  

created_at DATETIME  

 

dd. Tabel Auth Role (tbl_auth_rule) 

Tabel 4.32 Tabel Auth Role 

Field Type Keterangan 

name VARCHAR (64) Primary_Key 

data BLOB  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

ee. Tabel Auth Item (tbl_auth_item) 

Tabel 4.33 Tabel Auth Item 

Field Type Keterangan 

name VARCHAR (64) Primary_Key 

type INT (11)  

description TEXT  

rule VARCHAR (64)  

data BLOB  

created_at DATETIME  

updated_at DATETIME  

 

ff. Tabel Auth Item Child (tbl_auth_item_child) 

Tabel 4.34 Tabel Auth Item Child 

Field Type Keterangan 

Parent VARCHAR (64) Primary_Key 
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child VARCHAR (64)  

 

4.1.2.4 Perancangan Interface 

Perancangan antar muka atau interface dilakukan sebelum melakukan 

implementasi agar hasil yang didapat lebih maksimal. Rancangan interface ini 

terdiri dari halaman login, halaman dahsboard sesuai dengan role yang ada, 

halaman data sekolah, halaman tambah data guru, halaman import data guru, 

halaman tambah data siswa, halaman import data siswa, halaman tambah 

rombongan belajar, halaman kelola data anggota rombongan belajar, halaman 

kelola data muatan lokal, halaman kelola data mata pelajaran, halaman kelola data 

ekstrakulikuler, halaman tambah kkm, halaman kelola nilai siswa, halaman kelola 

absensi siswa, halaman lihat raport siswa.  

1. Rancangan Halaman Login 

 Halaman Login merupakan halaman yang pertama muncul ketika 

aplikasi raport digital ini dijalankan. Perancangan tampilan dari halaman login 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.98 Rancangan Halaman Login 

 

2. Rancangan Halaman Dashboard 

Halaman dashboard merupakan halaman utama pada aplikasi raport digital 

ini, halaman yang muncul pertama kali setelah proses login berhasil. User yang 

berhasil login akan dilempar ke halaman dashboard berdasarkan rolenya 
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(perannya). Walau pada dasarnya sama akan tetapi yang membedakan adalah 

menu yang ada pada setiap role (peran) user antara admin, guru, dan wali 

murid. 

 

Gambar 4.99 Rancangan Beranda 

 

3. Rancangan Halaman  Data Sekolah 

 Pada rancangan halaman ini menunjukkan bahwa admin harus 

menginputkan data sekolah ke dalam form konfigurasi data sekolah kemudian 

untuk menyimpan data dengan menekan button simpan yang ada di akhir form.  

 

Gambar 4.100 Rancangan Data Sekolah 
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4. Rancangan Halaman Tambah Data Guru 

Pada rancangan halaman tambah data guru menunjukkan form tambah 

data guru yang terdiri dari biodata guru kemudian untuk menyimpan data ada 

submit button simpan di akhir form. 

 

Gambar 4.101 Rancangan Tambah Data Guru 

 

5. Rancangan Halaman Edit Data Guru 

Rancangan halaman edit data guru dibawah ini menunjukkan form edit 

data guru dan juga terdapat submit button update diakhir form untuk 

mengupdate data. 

 

Gambar 4.102 Rancangan Edit Data Guru 
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6. Rancangan Halaman Import Data Guru 

Rancangan halaman import data guru ini menunjukkan form berupa 

upload file untuk menguload file excel dan juga terdapat Submit Button upload 

untuk mengimport file excel yang berisi data guru. 

 

Gambar 4.103 Rancangan Import Data Guru 

 

7. Rancangan Halaman Lihat Data Guru 

Rancangan halaman lihat data guru ini menampilkan biodata guru dan 

terdapat button action update yang dapat digunakan untuk berpindah ke 

halaman edit data. 
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Gambar 4.104 Rancangan Tampil Detail Guru 

 

8. Rancangan Halaman Tambah Data Siswa 

Pada rancangan halaman tambah data siswa menunjukkan form tambah data 

siswa yang terdiri dari biodata siswa kemudian untuk menyimpan data ada 

submit button simpan di akhir form. 

 

Gambar 4.105 Rancangan Tambah Data Siswa 

 

9. Rancangan Halaman Edit Data Siswa 

Rancangan halaman edit data siswa dibawah ini menunjukkan form 

edit data siswa dan juga terdapat submit button update diakhir form untuk 

mengupdate data. 
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Gambar 4.106 Rancangan Edit Data Siswa 

 

10. Rancangan Halaman Import Data Siswa 

Rancangan Halaman Import Data Siswa ini menunjukkan form berupa 

upload file untuk menguload file excel dan juga terdapat Submit Button upload 

untuk mengimport file excel yang berisi data siswa. 

 

Gambar 4.107 Rancangan Halaman Import Data Siswa 
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11. Rancangan Halaman Lihat Data Siswa 

Rancangan halaman lihat data siswa ini menampilkan biodata siswa 

dan terdapat button action update yang dapat digunakan untuk berpindah ke 

halaman edit data. 

 

Gambar 4.108 Rancangan Halaman Lihat Data Siswa 

 

12. Rancangan Halaman Kelola Data Rombongan Belajar 

Rancangan halaman ini digunakan untuk menambahkan data 

rombongan belajar baru, Rancangan ini menampilkan form tambah data 

rombongan belajar dan juga satu Submit Button simpan diakhir form. 

 

Gambar 4.109 Rancangan Data Rombongan Belajar 
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13. Rancangan Tambah Anggota Rombel 

Rancangan halaman ini digunakan untuk menambahkan siswa 

kedalam suatu rombongan belajar. Terdapat list siswa yang belum masuk 

rombongan belajar dan action button tambah siswa untuk menambahkan siswa 

yang dipilih kedalam rombongan belajar. 

 

Gambar 4.110 Rancangan Tambah Anggota Rombongan Belajar 

 

14. Rancangan Tampil Semua Rombongan Belajar 

Rancangan halaman ini digunakan untuk menampilkan semua 

rombongan belajar yang ada didalam database. Terdapat tabel yang berisi 

daftar rombongan belajar. 



147 

 

 

 

 

Gambar 4.111 Rancangan Tampil Rombongan Belajar 

 

15. Rancangan Tambah Data Muatan Lokal (Mulok) 

Rancangan ini digunakan untuk untuk menambahkan data muatan 

lokal baru. Terdapat form tambah data muatan lokal dan Submit Button 

Simpan. 

 

Gambar 4.112 Rancangan Tambah Data Mulok 
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16. Rancangan Tampil Semua Data Muatan Lokal (Mulok) 

Rancangan halaman ini digunakan untuk menampilkan semua data 

muatan lokal. Dalam rancangan ini terdapat tabel yang berisi list data muatan 

lokal  

 

Gambar 4.113 Rancangan Tampil Semua Data Mulok 

 

17. Rancangan Edit Data Muatan Lokal 

Rancangan halaman ini digunakan untuk mengubah data muatan lokal, 

dalam rancangan ini terdapat form yang berisi data muatan lokal dan Submit 

Button Update. 

 

Gambar 4.114 Rancangan Edit Data Mulok 
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18. Rancangan Tambah Data Ekstrakulikuler 

Rancangan tambah data ekstrakulikeler ini digunakan untuk 

menambahkan data ekstrakulikuler baru. Pada rancangan ini menampilkan 

form tambah ekstra kulikulerbaru. 

 

Gambar 4.115 Rancangan Tambah Data Ekstrakulikuler 

 

19. Rancangan Edit Data Ekstrakulikuler  

Rancangan edit data ekstrakulikuler digunakan untuk mengubah data 

ekstrakulikuler. 

 

Gambar 4.116 Rancangan Edit Data Ekstrakulikuler 
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20. Rancangan Tampilan Lihat Data Ekstrakulikuler 

Rancangan halaman ini digunakan untuk menampilkan semua data 

ekstrakulikuler. Terdapat tabel yang berisi tentang list ekstrakulikuler. 

 

Gambar 4.117 Rancangan Tampil Data Ekstrakulikuler 

 

 

21. Rancangan Tampilan Pilih Rombongan Belajar dan Pilih Tema Penilaian 

Harian 

Rancangan tampilan ini digunakan untuk memilih rombongan belajar, 

tema, dan subtema penilaian. Pada gambar .... menampilkan list rombel dan 

Submit Button Pilih untuk memilih rombel. Gambar selanjutnya menampilkan 

daftar tema dan pada gambar terakhir menampilkan subtema dari tema yang 

dipilih dapa tampilan sebeumnya. 
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Gambar 4.118 Rancangan Pilih Rombel 

 

 

 

Gambar 4.119 Rancangan Pilih Tema 



152 

 

 

 

 

Gambar 4.120 Rancangan Pilih Subtema 

 

22. Rancangan  Halaman Penilaian 

Rancangan ini digunakan untuk menginputkan nilai pembelajaran 

berdasarkan subtema dan Matapelajaran. Terdapat kolom penilaian untuk 

menginputkan nilai.  

 

Gambar 4.121 Rancangan Penilaian Harian 

 

23. Rancangan Tampilan Import Nilai Siswa 

Rancangan tampilan ini berfungsi untuk menampilkan form upload file 

excel yang nantinya akan di import ke dalam database. 
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Gambar 4.122 Rancangan Import Nilai Siswa 

 

24. Rancangan Tampilan Input KKM 

Rancangan ini digunakan untuk  menginputkan KKM matapelajaran, 

terdiri dari form input KKM dan juga Submit Button. 

 

Gambar 4.123 Rancangan Input KKM 

 

25. Rancangan Tampilan Absensi Siswa 

Rancangan tampilan ini digunakan untuk menginputkan absensi siswa 

oleh walikelas. Terdiri atas tabel yang berisi nama siswa dan form absensi 

kehadiran siswa. 
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Gambar 4.124 Rancangan Absensi Siswa 

 

26. Rancangan Tampilan Cetak Raport 

 Rancangan tampilan ini digunakan untuk melakukan cetak raport 

berdasarkan siswa. 

 

 

Gambar 4.125 Rancangan Cetak Raport 

 

27. Rancangan Tampilan Lihat Raport 

Rancangan ini digunakan untuk menampilkan raport siswa yang 

terdiri dari aspek penilaian dan hasilnya. 
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Gambar 4.126 Rancangan Lihat Raport 

 

28. Rancangan Tampilan Buku Induk 

Rancangan tampilan ini digunakan untuk melihat buku induk. 

Terdapat dua tampilan yang pertama adalah tampilan untuk memilih angkatan 

dan tampilan yang kedua adalah tampilan buku induk yang terdiri dari daftar 

siswa. 

 

Gambar 4.127 Rancangan Pilih Tahun Angkatan 
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Gambar 4.128 Rancangan Buku Induk 

 

4.1.3 Build System 

 Pada tahap ini peneliti membangun sistem aplikasi sesuai dengan 

perancangan sistem yang telah peneliti lakukan sebelumnya. Peneliti membangun 

sistem sesuai dengan perancangan database dan perancangan tampilan yang sudah 

peneliti buat. 

1. Analisis Sistem Kelola Data Sekolah 

 Data Sekolah merupakan sekolah yang dinputkan oleh admin pada 

saat awal configurasi aplikasi raport digital ini. Adapun potongan kode untuk 

mengelola data sekolah adalah sebagai berikut. 

a. Tambah Data Sekolah 

 

Gambar 4.129 Code Tambah Data Sekolah 
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b. Menampilkan Data Detail Sekola 

 

Gambar 4.130 Code Tampil Detail Data Sekolah 

 

c. Update Data Sekolah 

 

Gambar 4.131 Code Update Data Sekolah 

 

2. Analisis Sistem Kelola Data Guru 

 Data Guru merupakan data untuk menampilkan detail dari biodata 

guru, menambahkan data guru baru, mengubah, menampilkan semua data guru, 

dan mengimport data guru.  

a. Tambah Data Guru 

 

Gambar 4.132 Code Tambah Data Guru 
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b. Tampil Detail Guru 

 

Gambar 4.133 Code Detail Data Guru 

 

c. Update Data Guru 

 

Gambar 4.134 Code Update Data Guru 

 

d. Tampil Semua Data Guru 

 

Gambar 4.135 Code Tampil Data Guru 

 

e. Hapus Data Guru 

 

Gambar 4.136 Code Hapus Data Guru 
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f. Import Data Guru 

 

Gambar 4.137 Code Import Data Guru 

 

3. Analisis Sistem Kelola Data Siswa 

 Kelola data siswa merupakan sistem untuk menampilkan data siswa, 

menambahkan data siswa, mengubah data siswa, menampilkan semua data 

siswa, import data siswa, dan menghapus data siswa. 

a. Tambah Data Siswa 

 

 

Gambar 4.138 Code Tambah Data Siswa 

 

b. Menampilkan Detail Data Siswa 

 

Gambar 4.139 Code Tampil Data Siswa 
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c. Update Data Siswa 

 

Gambar 4.140 Code Update Data Siswa 

 

d. Menampilkan Semua Data Siswa 

 

Gambar 4.141 Code Menampilkan Semua Data Siswa 

 

e. Import Data Siswa 

 

Gambar 4.142 Code Import Data Siswa 

 

f. Hapus Data Siswa 

 

Gambar 4.143 Code Hapus Data Siswa 
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4. Analisis Sistem Kelola Data Rombel  

 Kelola data rombel merupakan sistem untuk menampilkan data 

rombel, menambahkan data rombel, menambahkan anggota rombel, mengubah 

data rombel. 

a. Tambah Data Rombel 

 

Gambar 4.144 Code Tambah Data Siswa 

 

b. Menampilkan Detail Data Rombel 

 

Gambar 4.145 Code Tampil Data Rombel 

 

c. Menampilkan Semua Data Rombel 

 

Gambar 4.146 Code Tampil Semua Data Rombel 
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d. Menambahkan Anggota Rombel 

 

Gambar 4.147 Code Menambahkan Anggota Rombel 

 

e. Update Data Rombel 

 

Gambar 4.148 Code Update Data Rombel 

 

f. Hapus Data Rombel 

 

Gambar 4.149 Code Hapus Data Rombel 
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5. Analisis Sistem Kelola Data Mata Pelajaran 

 Sistem kelola data mata pelajaran merupakan sistem untuk 

menampilkan data mata pelajaran, tambah data mata pelajaran, update mata 

pelajaran, menampilkan semua data mata pelajaran, hapus data mata pelajaran. 

a. Tambah Data Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.150 Code Tambah Data Mata Pelajaran 

 

b. Menampilkan Data Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.151 Code Tampil Detail Mapel 

 

c. Mengubah Data Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.152 Code Update Data Mapel 

 

d. Hapus Data Mata Pelajaran 
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Gambar 4.153 Code Hapus Mapel 

 

6. Analisis Sistem Kelola Data Muatan Lokal 

 Sistem kelola data muatan lokal merupakan sistem untuk 

menampilkan data muatan lokal, tambah data muatan lokal, mengubah data 

muatan lokal, dan menghapus data muatan lokal. 

a. Tambah Data Muatan Lokal 

 

Gambar 4.154 Code Tambah Mulok 

 

b. Menampilkan Data Muatan Lokal 

 

Gambar 4.155 Code Tampil Detail Data Mulok 
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c. Mengubah Data Muatan Lokal 

 

Gambar 4.156 Code Update Mulok 

 

d. Menghapus Data Muatan Lokal  

 

Gambar 4.157 Code Hapus Data Mulok 

 

7. Analisis Sistem Kelola Data Tema 

 Sistem kelola data tema merupakan sistem untuk menampilkan data 

tema, tambah data tema, menambahkan data subtema, mengubah data tema, 

dan menghapus data tema. 

a. Tambah Tema  

 

Gambar 4.158 Code Tambah Tema 
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b. Menampilkan Tema 

 

Gambar 4.159 Code Tampil Detail Tema 

 

c. Mengupdate Tema 

 

Gambar 4.160 Code Update Tema 

 

d. Tambah Subtema 

 

Gambar 4.161 Code Tambah Subtema 
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e. Menghapus Tema 

 

Gambar 4.162 Code Hapus Tema 

 

8. Analisis Sistem Kelola Data Ekstrakulikuler 

 Sistem kelola data ekstrakulikuler merupakan sistem untuk 

menampilkan data ektrakulikuler, menambah data ekstra kulikuler, mengubah 

data ekstrakulikuler, dan menghapus data ektrakulikuler. 

a. Tambah Data Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.163 Code Tambah Data Ekstrakulikuler 

 

b. Tampil Data Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.164 Code Tampil Detail Data Ekstrakulikuler 

 

 

 

 

 



168 

 

 

 

c. Update Data Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.165 Code Update Data Ekstrakulikuler 

 

d. Hapus Data Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.166 Code Hapus Data Ekstrakulikuler 

 

9. Analisis Sistem Kelola Data Kompetensi 

 Sistem kelola data kompetensi merupakan sistem untuk 

menampilkan data kompetensi inti, menampilkan kompetensi dasar, 

menambahkan kompetensi inti, menambahkan kompetensi dasar, dan 

mengimport kompetensi dasar. 

a. Tambah Kompetensi Inti 

 

Gambar 4.167 Code Tambah Kompetensi Inti 
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b. Tambah Kompetensi Dasar 

 

Gambar 4.168 Code Tambah Kompetensi Dasar 

 

c. Tampil Kompetensi Inti 

 

Gambar 4.169 Code Tampil Kompetensi Inti 

 

d. Tampil Kompetensi Dasar 

 

Gambar 4.170 Code Tampil Kompetensi Dasar 
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e. Import Kompetensi  

 

Gambar 4.171 Code Import Kompetensi 

 

10. Analisis Sistem Kelola Data Pemetaan 

 Sistem kelola data pemetaan merupakan sistem untuk menampilkan 

data pemetaan pembelajaran siswa, berikut merupakan potongan kodenya. 

a. Import Tambah Pemetaan 

 

Gambar 4.172 Code Import Pemetaan 

 

b. Tampil Data Pemetaan 

 

Gambar 4.173 Code Tampil Data Pemetaan 
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11. Analisis Sistem Kelola Data KKM 

 Sistem kelola data KKM merupakan sistem yang menampilkan data 

KKM berdasarkan mata pelajaran, menambahkan data KKM, mengubah data 

KKM, dan menghapus data KKM. 

a. Tampil Data KKM 

 

Gambar 4.174 Code Tampil Data KKM 

 

b. Tambah Data KKM 

 

Gambar 4.175 Code Tambah Data KKM 
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c. Ubah Data KKM 

 

Gambar 4.176 Code Ubah Data KKM 

 

d. Hapus Data KKM 

 

Gambar 4.177 Code Hapus Data KKM 

 

12. Analisis Sistem Kelola Penilaian Harian Mata Pelajaran 

 Sistem kelola penilaian harian mata pelajaran ini untuk 

menampilkan penilaian harian mata pelajaran, tambah data penilain harian 

mata pelajaran, lihat data dan update nilai harian mata pelajaran, dan import 

data nilai harian mata pelajaran. 
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a. Tambah Data Penilaian Harian Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.178 Code Tambah Data Penilaian Harian Mata Pelajaran 

 

b. Tampil dan Ubah Data Penilaian Harian Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.179 Code Tampil dan Ubah Data Penilaian Harian Mata 

Pelajaran 
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c. Import Data Harian Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.180 Code Import Data Penilaian Harian Mata Pelajaran 

 

13. Analisis Sistem Kelola Penilaian Akhir Mata Pelajaran 

 Sistem kelola penilaian akhir mata pelajaran ini untuk menampilkan 

penilaian akhir mata pelajaran, tambah data nilai akhir mata pelajaran, lihat 

data dan update penilaian akhir mata pelajaran, dan import data penilaian akhir 

mata pelajaran. 
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a. Tambah Data Penilaian Akhir Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.181 Code Tambah Data Penilaian Akhir Mata Pelajaran 

 

b. Tampil Data dan Update Data Penilaian Akhir Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.182 Code Tampil dan Ubah Data Penilaian Akhir Mata 

Pelajaran 
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c. Import Data Penilaian Akhir Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.183 Code Import Data Penilaian Akhir Mata Pelajaran 

14. Analisis Sistem Kelola Penilaian Harian Muatan Lokal 

 Sistem kelola penilaian harian muatan lokal ini untuk menampilkan 

data penilaian harian muatan lokal, tambah data nilai harian muatan lokal, lihat 

data dan update penilaian harian muatan lokal, dan import data penilaian harian 

muatan lokal. 

a. Tambah Data Penilaian Harian Muatan Lokal 

 

Gambar 4.184 Code Tambah Data Penilaian Harian Muatan Lokal 

 

 



177 

 

 

 

b. Menampilkan Dan Ubah Data Penilaian Harian Muatan Lokal 

 

Gambar 4.185 Code Tampil dan Ubah Data Penilaian Harian Mulok 

 

c. Import Data Muatan Lokal 

 

Gambar 4.186 Code Import Data Penilaian Harian Mulok 

 

15. Analisis Sistem Kelola Penilaian Akhir Muatan Lokal 

Sistem kelola penilaian akhir muatan lokal ini untuk menampilkan 

penilaian akhir muatan lokal, tambah data nilai akhir muatan lokal, lihat data 

dan update penilaian akhir muatan lokal, dan import data penilaian akhir 

muatan lokal. 
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a. Tambah Data Penilaian Akhir Muatan Lokal 

 

Gambar 4.187 Code Tambah Data Penilaian Akhir Muatan Lokal 

 

b. Tampil Data dan Ubah Data Penilaian Akhir Muatan Lokal 

 

Gambar 4.188 Code Tampil dan Ubah Data Penilaian Akhir Mulok 
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c. Import Data Penilaian Akhir Muatan Lokal 

 

Gambar 4.189 Code Import Penilaian Akhir Mulok 

 

16. Analisis Sistem Kelola Nilai Sikap 

 Sistem kelola penilaian sikap ini untuk menampilkan penilaian 

sikap, tambah data nilai sikap,dan update nilai sikap. 

a. Input Nilai Sikap 

 

Gambar 4.190 Code Tambah Data Penilain Sikap 
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b. Tampil dan Ubah Nilai Sikap 

 

Gambar 4.191 Code Tampil Dan Ubah Penilaian Sikap 

 

17. Analisis Sistem Kelola Nilai Ekstrakulikuler 

Sistem kelola penilaian ekstrakulikuler ini untuk menampilkan 

penilaian ekstrakuliuler, tambah data nilai ekstrakulikuler,dan update nilai 

ekstrakulikuler. 

a. Input Nilai Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.192 Code Input Nilai Ekstrakulikuler 
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b. Tampil Nilai Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.193 Code Tampil Nilai Ekstrakulikuler 

 

18. Analisis Sistem Kelola Absensi 

 Analisis sistem kelola absensi merupakan sistem untuk 

menampilkan data absensike hadiran siswa selama satu semester pembelajaran. 

Menambahkan absensi kehadiran siswa. Berikut merupakan potongan 

kodenya. 

a. Tambah Data Absensi Siswa 

 

Gambar 4.194 Code Tambah Data Absensi Siswa 
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b. Tampil dan Ubah Data Absensi Siswa 

 

Gambar 4.195 Code Tampil dan Ubah Data Absensi Siswa 

 

19. Analisis Sistem Rekapitulasi 

Analisis sistem kelola rekapitulasi nilai merupakan sistem untuk 

menampilkan data rekapitulasi nilai siswa selama satu semester. Berikut 

merupakan potongan codenya. 
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Gambar 4.196 Code Tampil Rekapitulasi 

 

20. Analisis Sistem Buku Induk 

 Analisis sistem buku induk merupakan sistem untuk menampilkan 

data buku induk siswa yang berisi riwayat pendidikan siswa selama bersekolah 

di SD Negeri 2 Tegalsambi. Berikut merupakan potongan kodenya. 
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21. Analisis Sistem Raport Siswa 

 Analisis sistem raport siswa merupakan analisis sistem untuk 

menampilkan raport siswa dan mencetak raport siswa. Berikut potongan code 

untuk menampilkan dan mencetak raport siswa. 

a. Menampilkan Raport Siswa 

 

Gambar 4.197 Code Tampil Raport Siswa 
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b. Mencetak Raport Siswa 

 

Gambar 4.198 Code Cetak Raport Siswa 

 

4.1.4 Implementasi 

 Implementasi sistem merupakan tahap penerapan sistem yang 

dilakukan sesuai dengan perancangan database dan interface yang telah dibuat 

sebelumnya dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

menggunakan framework Yii 2. Berikut adalah implementasi sistem Aplikasi 

Raport Digital di SD Negeri 2 Tegalsambi. 

1. Login 

 Halaman Login merupakan halaman yang pertama muncul sebelum 

user (Admin, Guru, dan Walimurid) dapat menggunakan aplikasi raport digital 

ini. Admin, Guru, dan Walimurid dapat melakukan login dengan 

menginputkan username dan password default. 
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Gambar 4.199 Tampilan Login 

 

Halaman  login ini berisikan form input login yang terdiri dari : 

- Field Usermane : User harus menginputkan username dengan benar. 

- Field Password : User harus menginputkan password dengan benar untuk 

dapat masuk kedalam aplikasi 

- Cek Box Remember Me : User dapat mencentang cek box Remember Me 

untuk otomatis login saat membuka aplikasi ini. 

- Button Sign In : Digunakan user untuk melakukan proses login setelah user 

menekan button sign in maka sistem akan melakukan proses autentikasi 

username dan password dan validasi role sebelum akhirnya sistem 

membawa user kehalaman dashboard dari aplikasi ini. 

2. Dashboard 

 Halaman dashboard aplikasi adalah halaman pertama yang muncul 

saat user berhasil melakukan login dengan benar. Ada tiga jenis dashboard 

yaitu dashboard untuk admin, dashboard untuk guru dan dashboard untuk wali 

murid. 

a. Halaman dashboard admin 



187 

 

 

 

 

Gambar 4.200 Tampilan Dashboard Admin 

 

Halaman  Dashboard dari admin ini berisikan : 

Widget box yang menampilkan jumlah guru, murid, dan rombongan belajar 

yang terdaftar didalam aplikasi ini. Pada halaman admin ini menampilkan 

menu kelola data sekolah, kelola data guru, kelola data siswa, kelola data 

rombongan belajar, kelola data mata pelajaran, kelola data muatan lokal, kelola 

data ekstrakulikuler, kelola data tema dan subtema, dan kelola data kurikulum. 

b. Halaman dashboard guru  

 

Gambar 4.201 Tampilan Dashboard Guru 

 

Halaman  Dashboard dari guru ini berisikan : 
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Widget box yang menampilkan jumlah guru, murid, dan rombongan belajar 

yang terdaftar didalam aplikasi ini. Pada halaman guru ini menampilkan menu 

dashboard, lihat data sekolah, lihat biodata guru, kelola KKM, kelola penilaian 

mata pelajaran, kelola penilaian mulok, dan menu wali kelas 

c. Halaman dashboard wali murid 

 

Gambar 4.202 Tampilan Dashboard Wali Murid 

 

Halaman  Dashboard dari wali murid ini berisikan : 

Widget box yang menampilkan jumlah guru, murid, dan rombongan belajar 

yang terdaftar didalam aplikasi ini. Pada halaman wali murid ini menampilkan 

menu dashboard, lihat data sekolah, lihat biodata siswa, lihat raport siswa, dan 

lihat buku induk siswa. 

3. Kelola Data Sekolah 

 Halaman kelola data sekolah adalah halaman yang digunakan untuk 

menginputkan dan menampilkan data sekolah, meliputi data nama sekolah, 

alamat sekolah, NPSN, kepala sekolah, status, website dan email. 

a. Halaman Input Data Sekolah 

 Halaman yang digunakan admin untuk menginputkan data sekolah, 

terdapat form inputan data sekolah yang harus diinputkan oleh admin. Halaman 

ini muncul ketika pertama kali admin masuk ke menu data sekolah dan belum 

pernah menginputkan data sekolah sebelumnya. 
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Gambar 4.203 Tampilan Tambah Data Sekolah 

 

Pada halaman input data sekolah berisikan form input data yang berisi:  

- Field Nama Sekolah : Admin menginputkan nama sekolah. 

- Field Alamat Sekolah : Untuk menginputkan alamat sekolah.  

- Field NPSN : Untuk menginputkan nomor NPSN sekolah. 

- Field Kepala Sekolah : Untuk menginputkan nama kepala sekolah.    

- Field Status : Untuk menginputkan status sekolah apakah sekolah negeri 

atau swasta. 

- Field Status Kepemilikan: Untuk menginputkan status kepemilikan 

sekolah. 

- Field SK Operasional : Untuk Menginputkan SK Operasional sekolah. 

- Field Website: Form untuk menginputkan nama website sekolah bila 

mempunyai. 

- Filed Email : Untuk mengisikan e-mail dari sekolah tersebut. 

- Button Save : Admin harus menekan button save untuk menyimpan data 

yang telah diinputkan untuk selanjutnya sistem akan melakukan proses 

penyimpanan kedalam database. 

b. Halaman Lihat Data Sekolah 

 Halaman yang menampilkan data sekolah. Admin dapat mengubah 

data sekolah dengan menekan tombol “Update Sekolah”. 
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Gambar 4.204 Tampilan Lihat Data Sekolah 

 

Halaman ini berisi data sekolah yang terdiri dari nama sekolah, alamat sekolah, 

NPSN, nama kepala sekolah, status, status kepemilikan, SK operasional 

website dan email. Dan Button “Update Sekolah”. 

c. Halaman Update Data Sekolah 

 Halaman dimana admin dapat mengubah data sekolah. 

 

Gambar 4.205 Tampilan Update Data Sekolah 

 

Halaman ini berisi form yang berisi field yang ada pada data sekolah untuk 

mengubah data, dapat dengan mengubah data yang ada dengan data baru 



191 

 

 

 

selanjutnya admin harus menekan button update untuk melakukan proses 

update data.  

4. Kelola Data Siswa 

 Halaman kelola data siswa ini digunakan untuk melakukan 

pengolahan data siswa, seperti pengolahan input data siswa, melihat data siswa, 

melihat semua siswa yng terdaftar, dan mengubah data siswa. 

a. Halaman Daftar Siswa 

 Halaman yang menampilkan semua siswa yang masih aktif 

bersekolah di SD Negeri 2 Tegalsambi, halaman ini hanya dapat diakses oleh 

admin.  

 

Gambar 4.206 Tampilan Lihat Daftar Siswa 

 

Halaman ini berisikan: 

- Button Add Siswa : Button yang berfungsi untuk masuk ke halaman 

tambah data siswa. 

- Button Upload Excel : Button yang digunakan untuk masuk ke halaman 

import data siswa. 

- Tabel Daftar Siswa :  Tabel ini berisikan daftar siswa yang bersekolah di 

SD Negeri 2 Tegalsambi menampilkan kolom nama lengkap, NISN, NIS, 

alamat dan kolom  action yang berisi button view, update, delete. 

b. Halaman Tambah Data Siswa 
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 Merupakan halaman yang digunakan admin untuk menambahkan 

data siswa seperti biodata siswa dan data orang tua siswa, halaman ini hanya 

dapat diakses oleh admin. 

 

Gambar 4.207 Tampilan Tambah Data Siswa 

 

Halaman ini berisikan: 

- Button Save : Button yang berfungsi untuk menyimpan data siswa yang 

selanjutnya sistem akan menyimpan data ke dalam database. 

- Field Nama Lengkap : Untuk menginputkan nam lengkap siswa. 

- Field NIS : Untuk menginputkan NIS (Nomor Induk Siswa) siswa. 

- Field NISN : Untuk Menginputkan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional ) 

siswa. 

- Field Jenis Kelamin : Untuk Menginputkan jenis kelamin siswa. 

- Field Tahun Angkatan : Untuk menginputkan tahun angkatan siswa. 

- Field Agama : Untuk menginputkan agama siswa. 

- Field Asal Sekolah : Untuk menginputkan asal sekolah siswa. 

- Field Alamat : Untuk menginputkan alamat siswa. 

- Field TTL : untuk menginputkan tempat tanggal lahir siswa. 

- Field Email : Untuk menginputkan Email Siswa. 

- Field Nama Ayah : Untuk menginputkan nama ayah kandung dari siswa. 

- Field Pekerjaan Ayah : Untuk menginputkan pekerjaan ayah kandung 

siswa. 
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- Field Alamat Ayah : Untuk menginputkan alamat tempat tinggal ayah 

kandung dari siswa. 

- Field Nama Ibu : Untuk Menginputkan nama ibu kandung siswa. 

- Field Alamat Ibu : Untuk menginputkan alamat tempat tinggal ibu 

kandung siswa. 

- Field Pekerjaan Ibu : Untuk menginputkan pekerjaan ibu kandung siswa. 

- Field Nama Wali : Untuk Menginputkan nama wali siswa. 

- Field Alamat Wali : Untuk menginputkan alamat tempat tinggal wali 

siswa. 

- Field Pekerjaan wali : Untuk menginputkan pekerjaan wali siswa. 

- Field Nomor Telphone Wali : Untuk menginputkan nomor telephone wali 

dari siswa. 

c. Halaman Lihat Data Siswa 

 Halaman yang muncul saat admin dan wali murid masuk kedalam 

menu lihat data siswa. Halaman ini menampilkan data siswa seperti biodata 

siswa, dan data orang tua siswa. 

 

Gambar 4.208 Tampilan Lihat Detail Data Siswa 

 

Halaman ini berisikan data siswa yang telah diinputkan oleh admin 

sebelumnya, juga berisikan button update untuk masuk kehalaman ubah data 

siswa, dan button delete untuk menghapus data siswa. 
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d. Halaman Import Data Siswa 

 Merupakan halaman yang muncul saat admin ingin meninputkan 

data siswa yang telah ada didalam file excel. Halamn yang hanya dapat diakses 

oleh admin ini berfungsi memudahkan admin dalam menginputkan data siswa 

dalam jumlah banyak. Sistem telah menyediakan format excel yang bisa 

didownload admin dengan menekan tombol download. 

 

Gambar 4.209 Tampil Import Data Siswa 

 

Halaman ini berisi: 

- Panel Box Form Upload File yang berisi field untuk mengupload file dan 

button save  yang apabila di klik sistem akan melakukan proses import file 

excel yang kemudian akan data akan disimpan kedalam database. 

- Panel Box Tips yang berisikan tips atau panduan proses import data siswa 

dan button download untuk mengunduh file template import data. 

5. Kelola Data Guru 

 Halaman ini merupakan halaman yang digunakan admin untuk 

mengelola data guru seperti menginputkan data guru, import data guru, lihat 

data guru, update dan hapus data guru. Berikut merupakan tampilan halaman 

kelola data guru. 

a. Halaman Tambah Data Guru  
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 Merupakan halaman yang digunakan admin untuk menginputkan 

data guru melalui form inputan, halaman ini hanya dapat diakses oleh admin. 

 

Gambar 4.210 Tampilan Tambah Data Guru 

 

Halaman ini berisikan: 

- Button Save : Button yang berfungsi untuk menyimpan data guru yang 

selanjutnya sistem akan menyimpan data ke dalam database. 

- Field Nama Lengkap : Untuk menginputkan nam lengkap guru. 

- Field NIP : Untuk menginputkan NIP (Nomor Induk Pegawai) guru. 

- Field Jenis Kelamin : Untuk Menginputkan jenis kelamin guru. 

- Field Agama : Untuk menginputkan agama guru. 

- Field Alamat : Untuk menginputkan alamat guru. 

- Field TTL : untuk menginputkan tempat tanggal lahir guru. 

- Field Email : Untuk menginputkan Email guru. 

- Field Nomor Telephone: Untuk menginputkan nomor telephone guru. 

b. Halaman Lihat Data guru  

 Merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin dan guru untuk 

melihat biodata guru berisi biodata guru. Guru dan admin dapat mengubah data 

guru dengan masuk ke halaman update data guru dengan menekan tombol 

“Edit Profile” dan juga dapat mengubah password default dengan menekan 

tombol “Change Password”. 
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Gambar 4.211 Tampilan Halaman Detail Data Guru 

 

Halaman ini berisikan Button Edit Profile untuk beralih kehalaman update data 

guru, Button Change Password untuk beralih ke halaman ubah password guru. 

Selain itu juga berisi tampilan untuk menampilkan biodata guru yang telah 

inputkan sebelumnya oleh admin. 

c. Halaman Update Data Guru 

 Halaman ini berisi form yang digunakan untuk mengubah data guru, 

dapat diakses oleh guru dan juga admin. 

 

Gambar 4.212 Tampilan Ubah Data Guru 
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d. Halaman Import Data Guru 

 Halaman yang digunakan oleh admin untuk mengiputkan data guru 

dengan jumlah banyak, admin dapat memasukkan data guru dengan 

mengimportkan file excel yang berisi data guru. Admin dapat mengunduh 

format file excel import data guru dengan menekan tombol “dowload”. 

 

Gambar 4.213 Tampilan Import Data Guru 

 

Halaman ini berisi: 

- Panel Box Form Upload File yang berisi field untuk mengupload file dan 

button save  yang apabila di klik sistem akan melakukan proses import file 

excel yang kemudian akan data akan disimpan kedalam database. 

- Panel Box Tips yang berisikan tips atau panduan proses import data guru 

dan button download untuk mengunduh file template import data. 

e. Halaman Daftar Guru 

 Halaman ini berisi daftar guru yang mengajar di SD Negeri 2 

Tegalasmbi Tahunan Jepara. Sistem menampilkan semua guru yang telah 

masuk didalam database. 
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Gambar 4.214 Tampilan Daftar Data Guru 

 

Halaman ini berisikan: 

- Button Add Guru : Button yang berfungsi untuk masuk ke halaman tambah 

data guru. 

- Button Upload Excel : Button yang digunakan untuk masuk ke halaman 

import data guru. 

- Tabel Daftar Guru :  Tabel ini berisikan daftar guru di SD Negeri 2 

Tegalsambi menampilkan kolom nama lengkap, NIP, email, alamat dan 

kolom  action yang berisi button view, update, delete. 

6. Kelola Muatan Lokal 

 Halaman yang digunakan admin untuk mengelola data muatan lokal 

seterti menambahkan muatan lokal baru, mengubah data muatan lokal, 

menghapus data muatan lokal dan melihat daftar semua muatan lokal yang ada 

didalam database. 

a. Tampilan Tambah Data Muatan Lokal  

 Halaman ini berisi form untuk admin menginputkan muatan lokal 

baru yang belum ada didalam database. 
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Gambar 4.215 Tampilan Tambah Data Mulok 

 

Berisikan form tambah data muatan lokal yang terdiri dari: 

- Field Nama Mulok : Untuk menginputkan nama muatan lokal. 

- Field Deskripsi : Untuk menginputkan deskripsi muatan lokal. 

- Button Save : Untuk melakukan proses penyimpanan data kedalam 

database yang dilakukan oleh sistem. 

b. Tampilan Lihat Data Muatan Lokal  

 Digunakan untuk menampilkan data muatan lokal yang telah 

disimpan halaman ini hanya bisa diakses oleh admin. 

 

Gambar 4.216 Tampilan Lihat Detail Data Mulok 
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 Berisikan tampilan data muatan lokal seperti nama muatan lokal, 

deskripsi muatan lokal, tanggal pembuatan, dan tanggal update terakhir. dan 

button update yang digunakan untuk beralih kehalaman update data muatan 

lokal dan button delete untuk menghapus data. 

c. Tampilan Daftar Muatan Lokal 

 Halaman ini digunakan untuk menampilkan semua muatan lokal 

yang telah dibuat oleh admin sebelumnya. Terdiri dari button Add Mulok yang 

digunakan atau berfungsi untuk beralih kehalaman tambah data mautan lokal. 

Dan tabel yang berisi daftar muatan lokal dengan kolom nama muatan lokal, 

deskripsi, crated at, updated at dan action yang berisi button view, update, 

delete. 

 

Gambar 4.217 Tampilan Daftar Muatan Lokal 

 

7. Kelola Mata Pelajaran 

 Halaman yang digunakan admin untuk mengelola data 

matapelajaran seperti menambahkan mata pelajaran baru, mengubah data mata 

pelajaran, menghapus data mata pelajaran dan melihat daftar semua mata 

pelajaran yang ada didalam database. 

a. Tampilan Tambah Mata Pelajaran 

 Digunakan untuk input data mata pelajaran baru oleh admin, terdiri 

atas form input data mata pelajaran yang berisi field nama mata pelajaran untuk 
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menginputkan nama mata pelajaran, field deskripsi mata pelajaran untuk 

menginputkan deskripsi mata pelajaran, dan button save untuk melakukan 

proses penyimpanan kedalam database. 

 

Gambar 4.218 Tampilan Tambah Mapel 

 

b. Tampilan Lihat Data Mata Pelajaran 

 Digunakan untuk menampilkan data mata pelajaran yang telah 

diinputkan oleh admin sebelumnya, berisikan button update untuk 

mengalihkan ke halaman update data mata pelajaran,  button delete untuk 

menghapus data mata pelajaran dan tampilan data mata pelajaran.  

 

Gambar 4.219 Tampilan Lihat Detail Data Mapel 
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c. Tampilan Update Data Matapelajaran  

 Digunakan untuk admin mengubah data mata pelajaran berisikan 

form seperti halnya pada halaman tambah data dan satu button update untuk 

melakukan proses ubah data matapelajaran oleh sistem. 

 

Gambar 4.220 Tampilan Update Data Mapel 

 

d. Tampilan Lihat Daftar Mata Pelajaran  

 Digunakan untuk menampilkan semua daftar mata pelajaran yang 

telah tersimpan didalam database.  

 

Gambar 4.221 Tampilan Daftar Mapel 
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 Halaman ini berisi satu button Add Mapel yang berfungsi untuk 

beralih ke halaman tambah data mapel baru, dan tabel yang berisi daftar mata 

pelajaran dengan kolom Nama Mapel, Deskripsi Mapel dan Action dengan 

dengan button view, update, delete. 

8. Kelola Tema 

 Bagian ini digunakan untuk mengelola data tema pembelajaran 

seperti menambahkan tema baru, lihat tema pembelajaran yang telah 

tersimpan, update tema pembelajaran dan menambahkan data subtema baru. 

a. Halaman tambah tema 

 Halaman ini digunakan admin untuk menambahkan tema 

pembelajaran baru. Halaman yang berisikan form tambah data tema ini harus 

diisi oleh admin dan selajutnya menyimpanya dengan menetan button save. 

Halaman ini hanya bisa diases oleh admin.  

 

Gambar 4.222 Tampilan Tambah Data Tema 

 

b. Halaman Edit Tema  

 Halaman ini digunakan admin untuk mengubah data tema 

pembelajaran, halaman yang berisi form untuk update data tema pembelajaran 

ini hanya bisa diakses oleh admin. 
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Gambar 4.223 Tampilan Ubah Data Tema 

 

c. Halaman Lihat Semua Tema 

 Halaman yang digunakan untuk menampilkan semua data tema 

pembelajaran 

 

Gambar 4.224 Tampilan Lihat Daftar Tema 

 

d. Halaman Lihat Data Tema 

 Halaman Ini merupakan halaman untuk menampilkan data subtema 

yang telah di inputkan oleh admin sebelumnya. Halaman ini berisikan data 

tema pembelajaran dan juga daftar subtema pembelajaran berdasarkan tema id. 
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Untuk menambahkan subtema baru admin harus mengklik button “Add 

Subtema”. 

 

Gambar 4.225 Tampilan Lihat Detail Data Tema 

 

e. Halaman Tambah Subtema 

Halamn ini merupakan halaman untuk menginputkan subtema baru. Admin 

harus menginputkan data subtema berdasarkan form yang telah tersedia 

selanjutnya dengan meng klik Button Save untuk memulai proses 

penyimpanan. Halaman ini hanya bisa diakses oleh admin. 

 

Gambar 4.226 Tampilan Tambah Subtema 
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9. Kelola Ekstrakulikuler 

 Halaman ini digunakan admin untuk mengelola data ekstrakulikuler 

terdiri dari halaman tambah data ekstrakulikuler, halaman lihat data 

ekstrakulikuler, halaman ubah data ekstrakulikuler dan halaman lihat semua 

data ekstrakulikuler. 

a. Halaman Tambah Data Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.227 Tampilan Tambah Data Ekstrakulikuler 

 

b. Halaman Lihat Data Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.228 Tampilan Lihat Detail Data Ekstrakulikuler 

 

c. Halaman Update Data Ekstrakulikuler 
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Gambar 4.229 Tampilan Update Data Ekstrakulikuler 

 

d. Halaman Lihat Daftar Ekstrakulikuler 

 Halaman yang digunakan admin untuk melihat semua daftar 

ekstrakulikuler yang tersimpan didalam database. 

 

Gambar 4.230 Tampilan Daftar Ekstrakulikuler 

 

10. Kelola Rombongan Belajar 

 Halaman ini digunakan untuk mengelola data rombongan belajar, 

terdiri dari halaman tambah data rombongan belajar baru, lihat rombongan 



208 

 

 

 

belajar yang baru, halaman update data rombongan belajar, dan halaman daftar 

rombongan belajar, dan halaman tambah anggota rombongan belajar. 

a. Halaman Tambah Rombongan Belajar 

 Halaman yang muncul pertama kali saat admin akan mengelola data 

rombongan belajar yaitu dengan menginputkan rombongan data baru dan 

menyimpannya. 

 

Gambar 4.231 Tampilan Tambah Rombongan Belajar 

 

b. Halaman Lihat Data Rombongan Belajar 

 Halaman ini digunakan untuk menampilkan data rombongan belajar 

yang telah ditambahkan oleh admin. Berisikan data rombongan belajar dan 

Button Update untuk beralih kehalaman ubah data rombongan belajar, Button 

Tambah Anggota untuk beralih ke halaman tambah anggota rombel baru dan 

Button Delete untuk menghapus data. 
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Gambar 4.232 Tampilan Lihat Detail Rombongan Belajar 

 

c. Halaman Update Rombongan Belajar 

 Halaman ini digunakan admin untuk mengubah data rombongan 

belajar. Yang sebelumnya telah tersimpan, seperti merubah nama rombongan 

belajar, atau wali kelas dari rombongan belajar. 

 

Gambar 4.233 Tampilan Update Data Rombel 

 

d. Halaman Tambah Anggota Rombongan Belajar 
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 Halaman ini digunakan untuk menambahkan anggota baru kedalam 

suatu rombongan belajar. Admin akan menambahkan siswa yang belum masuk 

kedalam suatu rombongan belajar. 

 

Gambar 4.234 Tampilan Tambah Anggota Rombel 

 

e. Halaman Lihat Daftar Rombongan Belajar 

 Halaman ini berfungsi untuk menampilkan semua rombongan 

belajar yang ada di dalam databases. 

 

Gambar 4.235 Tampilan Lihat Daftar Rombel 

 

11. Kelola Data Pemetaan 
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 Halaman ini berfungsi untuk mengolah data pemetaan kompetensi 

dasar dengan tema dan subtema pembelajaran. Pada halaman ini admin akan 

mengimport data pemetaan yang berada didalam file excel. Template file 

sendiri dapat di unduh oleh admin didalam aplikasi. 

a. Halaman Import Pemetaan  

 Halaman ini tempat admin akan melakukan proses pengimportan 

data pemetaan admin akan menuload file kemudian mengimport data dengan 

menekan tombol import, maka sistem akan melakukan proses pengimporan 

data kedalam database. 

 

Gambar 4.236 Tampilan Import Data Pemetaan 

 

b. Halaman Lihat Pemetaan Pembelajaran  

 Halaman ini menmpilkan semua data pemetaan yang telah berhasil 

di import dan disimpan didalam database. 
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Gambar 4.237 Tampilan Lihat Daftar Pemetaan 

 

12. Kelola Data KI dan KD 

 Halaman ini digunakan untuk mengolah data kompetensi, mulai dari 

kompetensi inti hingga kompetensi dasar. Terdiri dari halaman tambah data 

kompetensi, hingga melihat semua data kompetensi yang telah tersimpan 

didalam database. 

a. Halaman Tambah Kompetensi Inti 

 Halaman ini digunakan admin untuk menambahkan kompetensi inti 

baru. Terdiri dari form inputan data kompetensi inti dan button save untuk 

melakukan proses penyimpanan data kedalam database. 

 

Gambar 4.238 Tampilan Tambah KI 
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b. Halaman Lihat Data Kompetensi Inti 

 Pada halaman ini menampilkan semua data kompetensi inti yang 

tersimpan didalam database. 

 

Gambar 4.239 Tampilan Lihat Daftar KI 

 

c. Halaman Tambah Kompetensi Dasar 

 Halaman yang digunakan admin untuk menambahkan data 

kompetensi dasar secara manual menggunakan form inputan. Terdiri dari form 

inputan data kompetensi dasar dan button save untuk melakukan proses 

penyimpanan. 

 

Gambar 4.240 Tampilan Tambah KD 
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d. Halaman Import Data Kompetensi Dasar 

 Halaman import data digunakan untuk mengimport data kompetensi 

data dari file excel ke dalam database. Pada halaman ini berisi form upload file 

excel dan button save untuk mengimport data. 

 

Gambar 4.241 Tampilan Import Data KD 

 

e. Halaman Lihat Semua Kompetensi Dasar 

 Halaman ini menampilkan semua daftar kompetensi dasar yang 

tersimpan didalam database. 

 

Gambar 4.242 Tampilan Lihat Daftar Semua KD 
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13. Kelola KKM 

 Halaman ini berfungsi untuk mengolah data KKM, terdiri dari input 

data KKM berdasarkan mapel, ubah data kkm dan melihat data KKM. 

a. Halaman Input KKM  

 Guru mapel dapat menginputkan KKM mata pelajaran dengan 

masuk ke halaman input data KKM kemudian mengisi form yang telah 

disediakan dan menyimpannya dengan menekan button save. 

 

Gambar 4.243 Tampilan Input Data KKM 

 

b. Halaman Lihat Data KKM 

 Halaman ini digunakan untuk menampilkan data KKM berdasarkan 

mapel_id. Halaman ini berisi data kkm penilaian berdasarakan “mapel_id” dan 

button update untuk beralih ke halaman update data.  
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Gambar 4.244 Tampilan Lihat Data KKM 

 

c. Halaman Update KKM 

 Halaman ini digunakan untuk mengubah KKM berdasarakan 

“mapel_id”, guru harus masuk ke halaman update data untuk mengubah KKM.  

 

Gambar 4.245 Tampilan Update KKM 

 

d. Halaman Lihat Semua Data KKM 

 Halaman ini menampilkan semua data KKM yang ada didalam 

database. 
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Gambar 4.246 Tampilan Lihat Daftar KKM 

 

14. Kelola Nilai Mapel 

 Halaman ini digunakan untuk mengolah data penilaian Mapel mulai 

dari pengolahan nilai harian hingga pengolahan nilai akhir. Guru dapat 

melakukan pengolahan nilai mapel dengan masuk ke menu “Kelola Nilai 

Mapel”. Adapun penilaian mapel ini terdiri dari 

a. Halaman Pilih Rombongan Belajar 

 Halaman ini adalah halaman yang pertama kali muncul sebelum 

guru dapat menginputkan penilaiannya. Guru harus terlebih memilih 

rombongan belajar mana yang akan di nilai. Selanjutnya akan di alihkan ke 

halaman Pilih Tema dan Mata Pelajaran. 
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Gambar 4.247 Tampilan Pilih Rombongan Belajar 

 

b. Halaman Pilih Tema dan Mata Pelajaran  

 Halaman ini muncul setelah guru memilih rombongan belajar pada 

proses sebelumnya, pada halaman ini guru harus memilih tema 

pembelajaran, subtema pembelajaran, dan mata pelajaran. Jika sudah guru 

harus menekan button submit untuk selanjutnya sistem akan melakukan 

validasi mengecek apakah nilai terkait sudah ada dalam database atau 

belum,  jika belum maka akan dialihkan kehalaman tambah penilaian, jika 

sudah maka akan dialihkan ke halaman lihat penilaian. 

 

Gambar 4.248 Tampilan Pilih Tema, Subtema, Mapel 
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c. Halaman Penilaian Harian Mata Pelajaran 

 Halaman ini adalah halaman untuk menginputkan nilai harian mapel 

dengan form inputan, guru harus menginputkan nilai satu persatu sesuai 

dengan yang ada pada form setelah itu guru memilih button save untuk 

menyimpan data penilaian kedalam database. 

 

Gambar 4.249 Tampilan Tambah Penilaian Harian Mapel 

 

d. Halaman Lihat Data Penilaian 

 Halaman ini digunakan untuk menampilkan data penilaian harian 

siswa sesuai dengan mapel. Guru dapat mengupdate data pada halaman ini dan 

untuk menyimpannya dengan memilih button update. 

 

Gambar 4.250 Tampilan Lihat Data Penilaian Harian Mapel 
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e. Halaman Import Data Penilaian Harian Mata Pelajaran 

 Halaman ini digunakan untuk memasukkan penilaian harian dengan 

menggunakan file excel dengan mengimport file tersebut dan menyimpannya 

kedalam database. 

 

Gambar 4.251 Tampilan Import Penilaian Harian Mapel 

 

f. Halaman Pilih Rombongan Belajar Dan Mata pelajaran  

 Halaman ini muncul sebelum guru akan menginputkan nilai akhir 

mata pelajaran, guru harus memilih rombongan belajar dan mata pelajaran 

selanjutnya guru harus memilih button submit untuk selanjutnya sistem akan 

melakukan validasi ke database apakah sudah pernah menginputkan nilai atau 

belum, jika sudan maka akan dialihkan ke halaman lihat data, jika belum maka 

akan dialihkan kehalaman tambah data. 
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Gambar 4.252 Tampilan Pilih Rombel Dan Mapel 

 

g. Halaman Penilaian Akhir Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.253 Tampilan Tambah Penilaian Akhir Mapel 

 

h. Halaman Import Data Penilaian Akhir Mata Pelajaran 

 Halaman ini digunakan untuk memasukkan penilaian akhir dengan 

menggunakan file excel dengan mengimport file tersebut dan menyimpannya 

kedalam database. 

 



222 

 

 

 

 

Gambar 4.254 Tampilan Import Penilaian Akhir Mapel 

 

i. Halaman Lihat Nilai Akhir Mata Pelajaran 

 Halaman ini digunakan untuk menampilkan data penilaian akhir 

siswa sesuai dengan mapel. Guru juga dapat mengupdate data pada halaman 

ini dan untuk menyimpannya dengan memilih button update. 

 

Gambar 4.255 Tampilan Lihat Nilai Akhir Mapel 

 

15. Kelola Nilai Muatan Lokal 

 Halaman ini digunakan untuk mengolah data penilaian  muatan lokal 

(mulok) mulai dari pengolahan nilai harian hingga pengolahan nilai akhir. Guru 
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dapat melakukan pengolahan nilai mulok dengan masuk ke menu “Kelola Nilai 

Mulok”. Adapun penilaian mulok ini terdiri dari. 

a. Halaman Pilih Mulok 

 Halaman ini pertama kali muncul sebelum guru menginputkan nilai 

harian mulok, guru harus memilih rombongan belajar dan muatan lokal. 

Kemudian sistem akan memvalidasi kedalam database jika sudah pernah 

menginputkan nilai maka akan dialihkan ke halaman lihat data, jika belum 

pernah menginputkan maka akan dialihkan ke halaman tambah data. 

 

Gambar 4.256 Tampilan Pilih Mulok 

 

b. Halaman Penilaian Harian Mulok 

 Halaman ini digunakan untuk menambahkan nilai harian muatan 

lokal. 
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Gambar 4.257 Tampilan Tambah Data Penilaian Harian Mulok 

 

c. Halaman Import Penilaian Harian Mulok 

 Halaman ini digunakan untuk memasukkan penilaian harian mulok 

dengan menggunakan file excel dengan mengimport file tersebut dan 

menyimpannya kedalam database. 

 

 

Gambar 4.258 Tampilan Import Penilaian Harian Mulok 

 

d. Halaman Lihat Penilaian Harian Mulok 
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 Halaman ini digunakan untuk menampilkan data penilaian harian 

mulok siswa sesuai dengan mulok. Guru juga dapat mengupdate data pada 

halaman ini dan untuk menyimpannya dengan memilih button update. 

 

Gambar 4.259 Tampilan Lihat dan Update Penilaian Harian Mulok 

 

e. Pilih Rombongan Belajar dan Muatan Lokal 

 Halaman ini pertama kali muncul sebelum guru menginputkan nilai 

akhir mulok, guru harus memilih rombongan belajar dan muatan lokal. 

Kemudian sistem akan memvalidasi kedalam database jika sudah pernah 

menginputkan nilai maka akan dialihkan ke halaman lihat data, jika belum 

pernah menginputkan maka akan dialihkan ke halaman tambah data. 

 

Gambar 4.260 Tampilan Pilih Rombel dan Mulok 
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f. Halaman Tambah Penilaian Akhir Mulok 

 

Gambar 4.261 Tampilan Tambah Penilaian Akhir Mulok 

 

g. Halaman Import  Penilaian Akhir Mulok 

 Halaman ini digunakan untuk memasukkan penilaian akhir mulok 

dengan menggunakan file excel dengan mengimport file tersebut dan 

menyimpannya kedalam database. 

 

Gambar 4.262 Tampilan Import Data Penilaian Akhir Mulok 

 

h. Halaman Lihat Penilaian Akhir Mulok 
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 Halaman ini digunakan untuk menampilkan data penilaian akhir 

mulok siswa sesuai dengan mulok. Guru juga dapat mengupdate data pada 

halaman ini dan untuk menyimpannya dengan memilih button update. 

 

Gambar 4.263 Tampilan Lihat dan Update Data Penilaian Akhir Mulok 

 

16. Kelola Nilai Sikap 

 Halaman ini digunakan untuk mengolah penilaian sikap yng terdiri 

dari penialaian sikap spritual dan sikap sosial dari siswa selama proses 

pembelajaran, nilai sikap ini hanya bisa diakses oleh guru yang menjadi wali 

kelas. 

a. Halaman Pilih Mata Pelajaran  

 Sebelum wali kelas menginputkan nilai sikap terlebih dahulu 

memilih mata pelajaran. Adapun untuk list mata pelajaran untuk menginputkan 

nilai sikap hanya mata pelajaran PKn dan Pendidikan Agama dan Budi pekerti. 
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Gambar 4.264 Tampilan Pilih Mapel 

 

b. Halaman Input Nilai Sikap 

 Halaman yang digunakan wali kelas untuk menginputkan nilai 

sikap. Halaman ini terdiri atas tabel inputan nilai sikap dan button save untuk 

melakukan proses penyimpanan data penilaian kedalam databases. Setelah 

proses penyimpanan data berhasil maka akan dialihkan kehalaman view . 

 

Gambar 4.265 Tampilan Tambah Nilai Sikap 

 

c. Halaman Lihat Nilai Sikap 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan data penilaian sikap yang telah 

diinptkan oleh walikelas sebelumnya. 
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Gambar 4.266 Tampilan Lihat dan Update Data Penilaian Sikap 

 

17. Kelola Nilai Ekstra 

 Halaman ini digunakan untuk mengelola penilaian ekstrakulikuler, 

halaman ini hanya dapat diakses oleh guru yang menjadi wali kelas. 

 

Gambar 4.267 Tampilan Kelola Nilai Ekstra 

 

Halaman ini terdiri atas: 

- Box tips : berisikan panduan pengisian penilaian ekstrakulikuler. 

- Dropdown list : berisikan daftar ekstrakulikuler yang ada di sekolah guru 

harus memilih salah satu untuk melakukan penilaian ekstrakulikuler yang 

diinginkan. 
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- Tabel Penilaian : terdiri dari kolom nama siswa, nisn, dan field penilaian 

ekstrakulikuler. 

- Button save : digunakan untuk melakukan proses penyimpanan data ke 

dalam database.   

18. Kelola Absensi 

 Halaman yang berisikan form input absensi siswa selama satu 

semester. Hanya guru yang berperan sebagai wali kelas yang dapat mengakses 

halaman ini dan menginputkan absensi siswa. 

 

Gambar 4.268 Tampilan Kelola Data Absensi 

 

 Berisikan tabel pengisian absensi siswa selama satu semester yang 

terdiri atas kolom nama siswa, nisn, field sakit, filed ijin, dan field absen tanpa 

keterangan. Dan sebuah button save untuk melakukan proses penyimpanan 

atau button update untuk mengubah data yang sebelumnya telah tersimpan. 

19. Kelola Raport 

 Halaman yang digunakan untuk mengelola raport siswa dan 

menampilkan raport siswa ada dua macam jenis halaman yaitu halaman untuk 

wali kelas dan juga wali murid. Halaman kelola raport siswa pada wali murid 

menampilkan semua hasil belajar selama bersekolah di SD Negeri 2 

Tegalsambi, sedangkan Pada halaman wali kelas hanya manampilkan hasil 

belajar selama satu semester dan juga pada halaman kelola raport pada wali 
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kelas ada tambahan fitur cetak raport siswa. Adapun tampilannya adalah 

sebagai berikut. 

a. Halaman Pilih Siswa  

 Halaman yang menampilkan daftar nama siswa perwalian dari wali 

kelas. Untuk mengelola raport salah satu murid dengan memilih salah satu 

nama siswa.  

 

Gambar 4.269 Tampilan Pilih Siswa (Raport) 

 

 Berisikan panel box pilih siswa yang terdiri dari field dorpdown list 

daftar siswa dan juga sebuah buttton submit untuk melakukan pencarian data 

raport berdasarkan siswa dan satu panel box tips yang berisikan panduan 

pengisian form. 

b. Halaman Pilih Tahun Ajaran 

 Halaman ini berisi daftar tahun ajaran yang telah dijalani oleh siswa, 

berfungsi untuk menampilkan hasil belajar siswa pada tahun ajaran tersebut. 
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Gambar 4.270 Tampilan Pilih Tahun Ajaran (Raport) 

 

 Berisikan panel box pilih tahun ajaran yang terdiri dari field 

dorpdown list tahun ajaran dan juga sebuah buttton submit untuk melakukan 

pencarian data raport berdasarkan tahun ajaran dan satu panel box tips yang 

berisikan panduan pengisian form. 

c. Halaman Raport Siswa 

 Halaman ini menampilkan raport atau hasil belajar siswa selama satu 

semester berisi nilai-nilai dari pembelajaran siswa selama semester, rekap 

absensi, penilaian ekstra kulikuler. 
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Gambar 4.271 Tampilan Raport Siswa 

 

20. Tampil Rekapitulasi 

 Halaman ini berisikan rekapitulasi nilai siswa selama satu semester 

diambil berdasarkan rombel_id. 

 

Gambar 4.272 Tampilan Rekapitulasi 

 

21. Kelola Buku Induk (Riwayat Belajar Siswa) 

Halaman ini berisi buku induk siswa yang berisi daftar riwayat belajar 

siswa selama bersekolah di SD negeri 2 Tegalsambi Tahunan Jepara. 

Menampilkan data-data siswa dan riwayat pembelajaran siswa. 

 

Gambar 4.273 Tampilan Buku Induk 
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4.2 Pengujian Metode 

4.2.1 Black box Testing 

Metode pengujian pada aplikasi raport digital ini adalah dengan 

menggunakan metode Black box Testing yang dilakukan pada seluruh aspek 

aplikasi ini yang disajikan kedalam tabel-tabel pengujian sesuai dengan fungsi-

fungsi aplikasi.  Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah output yang 

dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. 

Berikut adalah tabel hasil pengujian black box Testing untuk aplikasi raport 

digital SD Negeri 2 Tegalsambi:  

Tabel 4.35 Black Box 

No. Modul Fungsi Hasil Yang Diharapkan Hasil 

Pengujian 

1.  Login Tampilan ini 

menampilkan form 

username password 

dan button login 

Dapat masuk kehalaman 

beranda sesuai dengan 

role 

3 

2.  Memilih Menu 

Sekolah 

Merupakan menu 

untuk menampilkan 

data sekolah 

Dapat menampilkan 

data sekolah 

3 

3.  Menambahkan 

Data Sekolah 

Merupakan halaman 

untuk menambahkan 

data sekolah 

Dapat menginputkan 

data sekolah dan 

menyimpannya kedalam 

database 

3 

4.  Memilih Menu 

Tambah Data 

Guru 

Merupakan menu 

yang digunakan untuk 

menampilkan 

halaman input data 

guru 

Dapat menginputkan 

data guru dan 

menyimpannya kedalam 

database dan masuk ke 

halaman view detail 

guru 

3 
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5.  Memilih Menu 

Import Data 

Guru 

Merupakan menu 

untuk mengimport 

data guru dari dalam 

file excel  

Dapat mendownload file 

template, dapat 

mengupload data guru 

dan menyimpannya ke 

database 

3 

6.  Memilih Lihat 

Data Guru 

Merupakan menu 

untuk menampilkan 

data semua data guru 

menampilkan form 

input 

Dapat menampilkan 

semua data guru 

3 

7.  Memilih Menu 

Tambah Data 

Siswa 

Digunakan untuk 

menambahkan data 

siswa menampilkan 

form input data siswa 

Dapat menginputkan 

form input biodata 

siswa, dapat menyimpan 

data kedalam database 

dan menampilkan 

halaman detail data 

siswa 

3 

8.  Memilih Import 

Data Siswa 

Merupakan menu 

untuk mengimport 

data siswa dari dalam 

file excel  

Dapat mendownload file 

template, dapat 

mengupload data siswa 

dan menyimpannya ke 

dalam database 

3 

9.  Memilih Tampil 

Data Siswa 

Merupakan halaman 

untuk menampilkan 

semua data siswa 

Dapat menampilkan 

semua data siswa yang 

tersimpan di dalam 

database. 

3 

10.  Memilih Menu 

Tambah Data 

Rombel  

Merupakan menu 

untuk menambahkan 

rombongan belajar 

baru, menampilkan 

form input rombel 

Dapat meginputkan data 

rombel dan 

menyimpannya kedalam 

database 

3 
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11.  Memilih Tampil 

Data Rombel 

Merupakan menu 

untuk menampilkan 

semua daftar rombel 

Dapat menampilkan 

semua daftar rombel 

yang tersimpan didalam 

database 

3 

12.  Memilih Tambah 

Anggota Rombel 

Merupakan menu 

untuk menambahkan 

siswa yang belum 

masuk rombongan 

belajar 

Dapat menampilkan 

daftar siswa yang belum 

masuk rombel dan 

menambahkannya 

kedalam sebuah rombel 

3 

13.  Memilih Menu 

Tambah Mapel 

Merupakan menu 

untuk menambahkan 

data matapelajaran  

Dapat menginputkan 

data mapel dan 

menyimpannya kedalam 

dalam database 

3 

14.  Memilih Menu 

Tampil Mapel 

Merupakan menu 

untuk menampilkan 

daftar matapelajaran 

Dapat menampilkan 

semua daftar mapel 

yang tersimpan didalam 

database 

3 

15.  Memilih Menu 

Tambah Mulok 

Merupakan menu 

untuk menambahkan 

data muatan lokal 

Dapat menginputkan 

data mulok dan 

menyimpannya kedalam 

dalam database 

3 

16.  Memilih Menu 

Tampil Mulok 

Merupakan menu 

untuk menampilkan 

daftar muatan lokal  

Dapat menampilkan 

daftar mulok yang 

tersimpan didalam 

database 

3 

17.  Memilih Menu 

Tambah Ekskul 

Merupakan menu 

untuk menambahkan 

data master 

ekstrakulikuler 

Dapat menginputkan 

data ekstrakulikuler dan 

menyimpannya kedalam 

dalam database 

3 

18.  Menampilkan 

Data Ekskul 

Merupakan menu 

untuk menampilkan 

Dapat menampilkan 

daftar ekskul yang 

3 
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daftar data 

ekstrakulikuler 

tersimpan didalam 

database 

19.  Menambahkan 

Data Tema 

Merupakan menu 

untuk menambahkan 

data tema 

Dapat menginputkan 

data tema dan 

menyimpannya kedalam 

dalam database 

3 

20.  Menambahkan 

Data Subtema 

Merupakan menu 

untuk menambahkan 

data subtema 

Dapat menginputkan 

data subtema dan 

menyimpannya kedalam 

dalam database 

3 

21.  Menampilkan 

Data Tema dan 

Subtema 

Merupakan menu 

untuk menampilkan 

semua data tema dan 

subtema 

Dapat menampilkan 

daftar tema dan subtema 

yang tersimpan didalam 

database 

3 

22.  Memilih Menu 

Import Pemetaan 

Merupakan menu 

yang digunakan untuk 

mengimport data 

pemetaan penilaian 

Dapat mendownload 

template pemetaan dan 

mengupload file 

kemudian mengimport 

kedalam database 

3 

23.  Memilih Menu 

Input KKM 

Merupakan menu 

yang digunakan untuk 

menambahkan nilai 

KKM  

Dapat menampilkan 

daftar mapel rombel dan 

menginputkan nilai 

parameter dan 

menyimpannya kedalam 

database 

3 

24.  Memilih Menu 

Tambah 

Penilaian Mapel 

Merupakan menu 

untuk menambahkan 

penilaian mapel  

Dapat menginputkan 

penilaian harian dan 

akhir mapel berdasarkan 

tema dan mapel dan 

menyimpannya kedalam 

database. 

3 
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25.  Memilih Menu 

Tambah 

Penilaian Mulok 

Merupakan menu 

untuk menambahkan 

penilaian mulok 

Dapat menginputkan 

penilaian harian dan 

akhir mulok berdasarkan 

muatan lokal dan 

menyimpannya kedalam 

database 

3 

26.  Memilih Menu 

Tambah 

Penilaian Sikap 

Merupakan menu 

untuk menambahkan 

nilai sikap 

Dapat menginputkan 

penilaian sikap 

berdasarkan mapel 

agama dan pkn dan 

menyimpannya kedalam 

database 

3 

27.  Memilih Menu 

Input Absensi 

Siswa 

Merupakan menu 

untuk menginputkan 

absensi 

Dapat menginputkan 

absensi siswa dan 

menyimpannya kedalam 

database 

3 

28.  Memilih Menu 

Input Nilai 

Ekskul 

Merupakan menu 

untuk menginpukan 

penilaian 

ekstrakulikuler 

Dapat menginputkan 

penilaian ekstra dan 

menyimpannya kedalam 

database 

3 

29.  Memilih Menu 

Lihat Raport  

Merupakan halaman 

untuk menampilkan 

raport siswa 

Dapat menampilkan 

raport siswa berdasarkan 

id siswa. 

3 

30.  Memilih Menu 

Cetak Raport 

Digunakan untuk 

mencetak raport 

Dapat mencetak raport 

siswa dalam bentuk pdf 

sesuai dengan id siswa 

3 

31.  Memilih Rekap 

Nilai 

Digunakan 

menampilkan 

rekapitulasi siswa 

selama satu semester 

Dapat menampikan 

rekapitulasi siswa dalam 

satu semester 

berdasarkan rombel id 

3 

32.  Menu Tampil 

Buku Induk 

Menampilkan buku 

induk siswa  

Dapat menampilkan 

biodata siswa, statistik 

2 
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belajar siswa dan 

riwayat belajar siswa. 

Jumlah 95 

Jumlah Soal Pengujian 32 

Jumlah Skor Ideal (n) 32 X 3 = 96 

Jumlah Nilai Pengujian (f) 95 X 1 = 95 

Presentase Kelayakan (P) 95/96 X 100 = 98 % 

Kriteria Sangat Layak 

 

4.3  Evaluasi Dan Hasil Validasi 

4.3.1 Evaluasi Kelayakan Aplikasi 

Berdasarkan hasil pengujian aplikasi yang telah dilakukan dengan metode 

black box Testing yang menguji fitur-fitur halaman Aplikasi Raport Digital ini, 

didapatkan hasil pengujian bahwa aplikasi ini dapat berjalan sesuai dengan 

keinginan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Raport Digital ini sudah valid 

dan berjalan sebagaimana fungsinya.   

4.3.2 Validasi Kelayakan Aplikasi 

4.3.2.1 Validasi Ahli 

1. Validasi Materi 

Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah mengumpulkan saran dan 

pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap Aplikasi Raport Digital SD 

Negeri 2 Tegalsambi. 

Tabel 4.36 Hasil Penilaian Ahli Materi 

No. Indikator Jumlah Butir 

A. Aspek Materi 

1. Kejelasan isi materi 3 

2. Materi mudah di mengerti 2 

B. Aspek Bahasa 

3. Kesesuaian bahasa yang mudah dipahami  3 
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4. Kesesuaian bahasa dengan sasaran pengguna 3 

 

2. Validasi Media 

Validasi yang dilakukan oleh ahli media adalah mengumpulkan saran dan 

pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap Aplikasi Raport Digital SD 

Negeri 2 Tegalsambi. 

Tabel 4.37 Tabel Hasil Penilaian Ahli Media 

No. Indikator Jumlah Butir 

A. Aspek Pemrograman 

1. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi 2 

2. Ketepatan fungsi tombol navigasi 3 

3. Kecepatan pemrosesan dalam melakukan perintah 3 

B. Aspek Tampilan 

4. Kesesuaian tata letak teks dan gambar 3 

5. Kesesuaian warna 3 

6. Teks dapat terbaca dengan baik 3 

7. Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan ukuran huruf 3 

8. Kemenarikan tampilan tombol (button) yang 

digunakan 

3 

9. Kesesuaian pemilihan background 3 

 

Tabel 4.38 Kelayakan Presentase 

No. Presentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 

2. 50% - 74% Layak 

3. 25% - 49% Cukup Layak 

4. 1% - 24% Kurang Layak 
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Tabel 4.39 Hasil Validasi Ahli 

No. Ahli Instrumen 

Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Total 

(f) 

Presentase Kriteria Keterangan 

1. Materi 4 12 11 
11/12X100 

= 92% 
Sangat Layak 

 

2. Media 9 27 26 
26/27X100 

= 96% 
Sangat Layak 

 

 

4.3.2.2 Hasil Angket Responden 

Penilaian aplikasi raport digital ini juga dilakukan dengan menyebar 

angket responden yang berisikan dengan jumlah responden sebanyak orang, berikut 

rekapitulasi hasil nilai sesuai butir pertanyaan. 

Tabel 4.40 Tabel Skor Penilaian Angket Responden 

No. Pertanyaan Nilai 

1. 

Apakah anda setuju dengan adanya aplikasi raport digital 

berbasis web memudahkan admin untuk membuat sistem 

penilaian yang dinamis  

 

130 

2. 
Apakah anda setuju dengan adanya aplikasi ini memudahkan 

guru dalam memberikan penilaian akademik kepada siswa 
133 

3. 
Apakah aplikasi yang dibuat mudah digunakan oleh guru 

dalam proses penilaian akademik  
129 

4. 
Apakah aplikasi ini membantu guru dalam proses mencetak 

raport siswa 
131 

5. 
Apakah aplikasi ini memiliki tampilan yang menarik dan 

mudah di pahami 
137 

6. 
Apakah aplikasi ini dapat memudahkan orang tua wali untuk 

melihat raport siswa dari manapun dan kapanpun 
129 

Jumlah 789 
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Tabel 4.41 Klasifikasi Presentase 

No. Presentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 

2. 50% - 74% Layak 

3. 25% - 49% Cukup Layak 

4. 1% - 24% Kurang Layak 

 

Tabel 4.42 Hasil Penilaian Angket Responden 

No. 
Jumlah 

Responden 
Instrumen 

Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Total 

(f) 

Presentase Kriteria Keterangan 

1. 30 6 900 789 
789/900*100 

= 87,6 % 

Sangat 

Layak 
 

 

  




