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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

A. Implementasi 

  Implementasi adalah suatu proses penerapan rancangan program yang 

telah dibuat kedalam sebuah pemrograman sesuai dengan rencana yang telah di 

rancang sebelumnya sehingga dapat menjadi sebuah tujuan yang diharapkan dari 

program yang akan dibangun. Implementasi ini adalah lanjutan dari point-point 

pengembangan sistem yang menggunakan metode SDLC (System Development 

Life Cycle). 

1. Implementasi Antar Muka 

a. Halaman Index 

Pada gambar 4.1 merupakan menu utama, yang mana pada halaman 

menu utama ini user dapat mengakses semua data_data dengan melalui 

login terlebih dahulu sesuai dengan  hak akses masing_masing. 

Sebagaimana yang digambarkan dari halaman menu utama dalam gambar 

4.1. sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1. Halaman index 
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b. Halaman Utama Admin 

Halaman ini adalah halaman utama atau home saat admin berhasil 

menginput username dan password sehingga akan tampil halaman utama 

pada website ini, hanya admin yang mempunyai hak akses pada halaman 

ini. Sebagaimana yang digambarkan dalam gambar 4.2 sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2. Halaman Utama Admin 

c. Halaman Pengelolahan Data Siswa 

Pada gambar 4.3 ini merupakan halaman yang menampilkan semua 

data identitas siswa. Sebagaimana yang ditampilakan pada gambar 4.3 

halaman pengelolahan data siswa berikut ini :           

 

Gambar 4.3. Halaman Pengelolahan Data Siswa 
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d. Halaman Menambah Data Siswa 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan halaman menambah 

data siswa  yang di lakukan oleh admin. Sebagaimana yang di tampilkan 

pada gambar 4.4 berikut ini : 

 

Gambar 4.4. Halaman Menambah Data Siswa 

e. Halaman Mengedit Data Siswa 

Halaman ini adalah halaman mengedit data siswa  yang di lakukan oleh 

admin  untuk memberikan informasi tentang mengedit  data siswa. 

Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 4.5 berikut ini : 

 

Gambar 4.5. Halaman Mengedit Data Siswa 
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f. Halaman Pengelolahan Data Guru 

Pada gambar 4.6 ini merupakan halaman yang menampilkan semua 

data identitas guru. Sebagaimana yang ditampilakan pada gambar 4.6 

halaman pengelolahan data guru berikut ini :           

 

Gambar 4.6. Halaman Pengelolahan Data Guru 

g. Halaman Menambah Data Guru 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan halaman menambah 

data guru yang di lakukan oleh admin. Sebagaimana yang di gambarkan 

pada gambar 4.7 berikut ini : 

 

Gambar 4.7. Halaman Menambah Data Guru 
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h. Halaman Mengedit Data Guru 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan halaman mengedit 

data guru yang di lakukan oleh admin. Sebagaimana yang di gambarkan 

pada gambar 4.8 berikut ini : 

 

Gambar 4.8. Halaman Mengedit Data Guru 

i. Halaman Melihat Data Guru 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan halaman melihat atau 

view data guru secara ringkas yang di lakukan oleh admin. Sebagaimana 

yang di gambarkan pada gambar 4.9 berikut ini : 

 

Gambar 4.9. Halaman Melihat Data Guru 
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j. Halaman Pengelolahan Data Mata Pelajaran 

Pada gambar 4.10 ini merupakan halaman yang menampilkan semua 

data mata pelajaran. Sebagaimana yang ditampilakan pada gambar 4.10 

halaman pengelolahan mata pelajaran berikut ini :           

 

Gambar 4.10. Halaman Pengelolahan Data Mata Pelajaran 

k. Halaman Menambah Data Mata Pelajaran 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan halaman menambah 

data mata pelajaran yang di lakukan oleh admin. Sebagaimana yang di 

gambarkan pada gambar 4.11 berikut ini : 

 

Gambar 4.11. Halaman Menambah Data Mata Pelajaran 
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l. Halaman Mengedit Data Mata Pelajaran 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan halaman mengedit 

data mata pelajaran yang di lakukan oleh admin. Sebagaimana yang di 

gambarkan pada gambar 4.12 berikut ini : 

 

Gambar 4.12. Halaman Mengedit Data Mata Pelajaran 

m. Halaman Upload Materi 

Pada gambar 4.13 ini adalah halaman yang menampilkan menu upload 

yang di lakukan oleh admin, yang mana pada menu ini admin dapat 

mengupload materi yang sesuai dengan mata pelajaran yang ada. 

Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 4.13 berikut ini : 

 

Gambar 4.13. Halaman Upload Materi 
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n. Halaman Pengelolahan Data Kelas 

Pada gambar 4.14 ini merupakan halaman yang menampilkan semua 

data kelas. Sebagaimana yang ditampilakan pada gambar 4.14 halaman 

pengelolahan data kelas berikut ini :           

 

Gambar 4.14. Halaman Pengelolahan Data Kelas 

o. Halaman Menambah Data Kelas 

Halaman ini adalah untuk menampilkan halaman menambah data kelas 

yang di lakukan oleh admin. Sebagaimana yang di gambarkan pada 

gambar 4.15 berikut ini : 

 

Gambar 4.15. Halaman Menambah Data Kelas 
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p. Halaman Mengedit Data Kelas 

Pada halaman ini adalah yang menampilkan halaman mengedit data 

kelas yang di lakukan oleh admin. Sebagaimana yang di gambarkan pada 

gambar 4.16 berikut ini : 

 

Gambar 4.16. Halaman Mengedit Data Kelas 

q. Halaman Pengelolahan Jadwal Pelajaran 

Halaman ini adalah untuk menampilkan halaman pengelolahan jadwal 

pelajaran yang di lakukan oleh admin. Sebagaimana yang di gambarkan 

pada gambar 4.17 berikut ini : 

 

Gambar 4.17. Halaman Pengelolahan Jadwal Pelajaran 
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r. Halaman Menambah Jadwal Pelajaran 

Halaman ini adalah yang menampilkan halaman menambah jadwal 

pelajaran yang di lakukan oleh admin. Sebagaimana yang di gambarkan 

pada gambar 4.18 berikut ini : 

 

Gambar 4.18. Halaman Menambah Jadwal Pelajaran 

s. Halaman Mengedit Jadwal Pelajaran 

Halaman ini adalah yang menampilkan halaman mengedit jadwal 

pelajaran yang di lakukan oleh admin. Sebagaimana yang di gambarkan 

pada gambar 4.19 berikut ini : 

 

Gambar 4.19. Halaman Mengedit Jadwal Pelajaran 
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t. Halaman Pengelolahan Data Nilai 

Pada gambar 4.20 ini adalah halaman yang menampilkan halaman 

pengelolahan data nilai yang di lakukan oleh admin. Sebagaimana yang di 

gambarkan pada gambar 4.20 berikut ini : 

 

Gambar 4.20. Halaman Pengelolahan Data Nilai 

u. Halaman Membuat Topik 

Halaman ini adalah yang menampilkan halaman membuat topik yang 

di lakukan oleh admin, yang mana topik disini ialah menginput nilai yang 

berdasarkan topik yang telah ditentukan. Sebagaimana yang di gambarkan 

pada gambar 4.21 berikut ini : 

 

Gambar 4.21. Halaman Membuat Topik 
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v. Halaman Melihat Nilai 

Halaman ini adalah yang menampilkan halaman lihat nilai yang di 

lakukan oleh admin. Sebagaimana yang di gambarkan pada gambar 4.22 

berikut ini : 

 

Gambar 4.22. Halaman Melihat Nilai 

w. Halaman Melihat Materi Upload 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan lihat materi upload 

yang dilakukan oleh admin. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 

4.23 berikut ini : 

 

Gambar 4.23. Halaman Melihat Materi Upload 
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x. Halaman Pengelolahan Pengumuman 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan pengelolahan 

pengumuman atau informasi yang dilakukan oleh admin. Sebagaimana 

yang digambarkan pada gambar 4.24 berikut ini : 

 

Gambar 4.24. Halaman Pengelolahan Pengumuman 

y. Halaman Menambah Pengumuman 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan menambah 

pengumuman atau informasi yang dilakukan oleh admin. Sebagaimana 

yang digambarkan pada gambar 4.25 berikut ini : 

 

Gambar 4.25. Halaman Menambah Pengumuman 
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z. Halaman Mengedit Pengumuman 

Halaman ini adalah yang menampilkan halaman mengedit 

pengumuman atau informasi yang dilakukan oleh admin. Sebagaimana 

yang digambarkan pada gambar 4.26 berikut ini : 

 

Gambar 4.26. Halaman Mengedit Pengumuman 

aa. Halaman Laporan Jadwal Pelajaran 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan laporan jadwal 

pelajaran yang dilakukan oleh admin. Sebagaimana yang digambarkan 

pada gambar 4.27 berikut ini : 

 

Gambar 4.27. Halaman Laporan Jadwal Pelajaran 
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bb. Halaman Laporan Data Guru 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan laporan data guru 

yang dilakukan oleh admin. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 

4.28 berikut ini : 

 

Gambar 4.28. Halaman Laporan Data Guru 

cc. Halaman Laporan Data Siswa 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan laporan data siswa 

yang dilakukan oleh admin. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 

4.29 berikut ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29. Halaman Laporan Data Siswa 
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dd. Halaman Utama Guru 

Halaman ini adalah halaman utama atau home saat guru berhasil 

menginput username dan password sehingga akan tampil halaman utama 

pada website ini, hanya guru yang mempunyai hak akses pada halaman ini. 

Sebagaimana yang digambarkan dalam gambar 4.30 sebagai berikut : 

 

Gambar 4.30. Halaman Utama Guru 

ee. Halaman Melihat Jadwal Pelajaran 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan jadwal pelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 4.31 

berikut ini : 

 

Gambar 4.31. Halaman Melihat Jadwal Pelajaran 
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ff. Halaman Melihat Data Mata Pelajaran 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan data mata pelajaran 

yang dilakukan oleh guru. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 

4.32 berikut ini : 

 

Gambar 4.32. Halaman Melihat Data Mata Pelajaran 

gg. Halaman Melihat Data Nilai 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan data nilai yang 

dilakukan oleh guru. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 

4.33 berikut ini : 

 

Gambar 4.33. Halaman Melihat Data Nilai 
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hh. Halaman Menginput Nilai Siswa 

Halaman ini adalah halaman untuk menginput nilai siswa yang 

dilakukan oleh guru. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 4.34 

berikut ini : 

 

Gambar 4.34. Halaman Menginput Nilai Siswa 

ii. Halaman Upload Materi 

Halaman ini adalah halaman untuk upload materi yang dilakukan oleh 

guru. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 4.35 berikut ini : 

 

Gambar 4.35. Halaman Upload Materi 



95 
 

jj. Halaman Download Materi 

Halaman ini adalah halaman untuk download materi yang dilakukan 

oleh guru. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 4.36 berikut ini : 

 

Gambar 4.36. Halaman Download Materi 

kk. Halaman Pengelolahan Pengumuman 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan pengelolahan 

pengumuman atau informasi yang dilakukan oleh guru. Sebagaimana yang 

digambarkan pada gambar 4.37 berikut ini : 

 

Gambar 4.37. Halaman Pengelolahan Pengumuman 
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ll. Halaman Menambah Pengumuman 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan menambah 

pengumuman atau informasi yang dilakukan oleh guru. Sebagaimana yang 

digambarkan pada gambar 4.38 berikut ini : 

 

Gambar 4.38. Halaman Menambah Pengumuman 

mm. Halaman Mengedit Pengumuman 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan mengedit 

pengumuman atau informasi yang dilakukan oleh guru. Sebagaimana yang 

digambarkan pada gambar 4.39 berikut ini : 

 

Gambar 4.39. Halaman Mengedit Pengumuman 
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nn. Halaman Melihat Profil 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan melihat profil yang 

dilakukan oleh guru. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 4.40 

berikut ini : 

 

Gambar 4.40. Halaman Melihat Profil 

oo. Halaman Mengubah Password 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan mengubah password 

yang dilakukan oleh guru. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 

4.41 berikut ini : 

 

Gambar 4.41. Halaman Mengubah Password 
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pp. Halaman Laporan Jadwal Pelajaran 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan laporan jadwal 

pelajaran yang dilakukan oleh guru. Sebagaimana yang digambarkan pada 

gambar 4.42 berikut ini : 

 

Gambar 4.42. Halaman Laporan Jadwal Pelajaran 

qq. Halaman Utama Siswa 

Halaman ini adalah halaman utama atau home saat siswa berhasil 

menginput username dan password sehingga akan tampil halaman utama 

pada website ini, hanya siswa yang mempunyai hak akses pada halaman 

ini. Sebagaimana yang digambarkan dalam gambar 4.43 sebagai berikut : 

 

Gambar 4.43. Halaman Utama Siswa 
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rr. Halaman Laporan Jadwal Pelajaran 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan laporan jadwal 

pelajaran yang dilakukan oleh siswa. Sebagaimana yang digambarkan 

pada gambar 4.44 berikut ini : 

 

Gambar 4.44. Halaman Laporan Jadwal Pelajaran 

ss. Halaman Nilai 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan halaman nilai yang 

dilakukan oleh siswa. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 4.45 

berikut ini : 

 

Gambar 4.45. Halaman Nilai 
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tt. Halaman Melihat Topik 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan halaman melihat topik 

yang dilakukan oleh siswa. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 

4.46 berikut ini : 

 

Gambar 4.46. Halaman Melihat Topik 

uu. Halaman Melihat Nilai 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan halaman melihat nilai 

yang dilakukan oleh siswa. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 

4.47 berikut ini : 

 

Gambar 4.47. Halaman Melihat Nilai 
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vv. Halaman Download Materi 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan halaman download 

materi yang dilakukan oleh siswa. Sebagaimana yang digambarkan pada 

gambar 4.48 berikut ini : 

 

Gambar 4.48. Halaman Download Materi 

ww. Halaman Melihat Pengumuaman 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan halaman melihat 

pengumuman yang dilakukan oleh siswa. Sebagaimana yang digambarkan 

pada gambar 4.49 berikut ini : 

 

Gambar 4.49. Halaman Melihat Pengumuman 
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xx. Halaman Melihat Profil 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan melihat profil yang 

dilakukan oleh siswa. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 4.50 

berikut ini : 

 

Gambar 4.50. Halaman Melihat Profil 

yy. Halaman Mengubah Password 

Halaman ini adalah halaman yang menampilkan mengubah password 

yang dilakukan oleh siswa. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar 

4.51 berikut ini : 

 

Gambar 4.51. Halaman Mengubah Password 
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B. Pengujian 

Pada tahapan testing ini ialah dimana proses untuk mencari bug yang 

terdapat pada sistem yang dibangun dan juga digunakan untuk menguji fungsi 

pada sistem yang dibangun apakah sudah berjalan dengan baik apakah belum. 

Dengan dilakukannya pengujian ini dapat diketahui kekurangan pada sistem dan 

juga dengan adanya testing ini mempermuda dalam perbaikan sistem yang 

dibangun. Pengujian ini dilakukan menggunakan metode blackbox. Metode 

blackbox ini menguji sistem tanpa memperhatikan proses yang ada pada sistem 

namun pengujian ini hanya memperhatikan hasil masukan dan keluaran dari 

sistem. 

1. Pengujian Halaman Admin  

Tabel 4.1. Pengujian Halaman Admin 

Metode 

pengujian 

Kondisi  Hasil yang diharapkan  

 

Hasil  

Login admin Memasukan 

username dan 

password 

Menampilkan halaman 

admin 

Ditampilkan 

 Tidak memasukan 

username dan 

password 

Mohon isi username 

dan password anda 

Ditampilkan 

 Memasukan 

password salah 

Mohon maaf username 

dan password anda 

Ditampilkan 
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salah 

Pengelolahan 

data siswa 

Menambah, 

mengedit dan 

menghapus data 

Menampilkan halaman 

data siswa 

Ditampilkan 

Pengelolahan 

data guru 

Menambah, 

mengedit dan 

menghapus data 

Menampilkan halaman 

data guru 

Ditampilkan 

Pengelolahan 

mata 

pelajaran 

Menambah, 

mengedit, 

menghapus dan 

upload data 

Menampilkan halaman 

mata pelajaran 

Ditampilkan 

Pengelolahan 

kelas 

Menambah, 

mengedit dan 

menghapus data 

Menampilkan halaman 

kelas 

Ditampilkan 

Pengelolahan 

jadwal 

pelajaran 

Menambah, 

mengedit dan 

menghapus data 

Menampilkan halaman 

jadwal pelajaran 

Ditampilkan 

Pengelolahan 

nilai 

Menambah, 

mengedit, 

menghapus, buat 

topik, lihat topik, 

lihat nilai, dan 

input nilai  

Menampilkan halaman 

nilai 

Ditampilkan 
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Melihat 

materi 

download 

Download materi Menampilkan halaman 

download 

Ditampilkan 

Pengelolahan 

pengumuman 

Menambah, 

mengedit dan 

menghapus data 

Menampilkan halaman 

pengumuman 

Ditampilkan 

Laporan 

jadwal 

pelajaran 

Melihat dan 

mencetak laporan 

Menampilkan halaman 

jadwal pelajaran 

Ditampilkan 

Pencarian 

jadwal 

pelajaran 

Silakan ketikan 

kata pencarian  

Menampilkan hasil 

pencarian 

Ditampilkan 

Laporan data 

siswa 

Melihat dan 

mencetak laporan 

Menampilkan halaman 

laporan data siswa 

Ditampilkan 

Pencarian 

data siswa 

Memasukan nama 

pencarian 

Menampilkan hasil 

pencarian 

Ditampilkan 

Laporan data 

guru 

Melihat dan 

mencetak laporan 

Menampilkan halaman 

laporan data guru 

Ditampilkan 

Pencarian 

data guru 

Memasukan nama 

pencarian 

Menampilkan hasil 

pencarian 

Ditampilkan 
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2. Pengujian Halaman Guru 

Tabel 4.2. Pengujian Halaman Guru 

Metode 

pengujian 

Kondisi  Hasil yang diharapkan  

 

Hasil  

Login guru Memasukan 

username dan 

password 

Menampilkan halaman 

guru 

Ditampilkan 

 Tidak 

memasukan 

username dan 

password 

Mohon isi username dan 

password anda 

Ditampilkan 

 Memasukan 

password salah 

Mohon maaf username 

dan password anda salah  

Ditampilkan 

Pengelolahan 

jadwal 

pelajaran 

Menambah , 

mengedit dan 

menghapus data 

Menampilkan halaman 

guru 

Ditampilkan 

Upload 

materi 

Mengupload 

materi 

Menampilkan halaman 

upload materi 

Ditampilkan 

Pengelolahan 

nilai 

Input topik, lihat 

topik, lihat nilai, 

daninput nilai 

Menampilkan halaman 

nilai 

Ditampilkan 

Download 

materi 

Download 

materi 

Menampilkan halaman 

download materi 

Ditampilkan 
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Pengelolahan 

pengumuman 

Menampilkan 

informasi 

pengumuman, 

menambah 

pengumuman 

dan pencarian 

Menampilkan halaman 

pengumuman 

Ditampilkan 

Melihat 

laporan 

jadwal 

pelajaran 

Menampilkan 

jadwal pelajaran 

Menampilkan halaman 

jadwal pelajaran 

Ditampilkan 

Melihat 

profil 

Melihat profil Menampilkan halaman 

profil 

Ditampilkan   

Mengubah 

password 

Mengubah 

password 

Menampilkan halaman 

password 

ditampilkan 

 

3. Pengujian Halaman Siswa 

Tabel 4.3. Pengujian Halaman Siswa 

Metode 

pengujian 

Kondisi  Hasil yang diharapkan  

 

Hasil  

Login siswa Memasukan 

username dan 

password 

Menampilkan halaman 

siswa 

Ditampilkan 
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 Tidak 

memasukan 

username dan 

password 

Mohon isi username dan 

password anda 

Ditampilkan 

 Memasukan 

password salah 

Mohon maaf username 

dan password anda salah 

Ditampilkan 

Laporan 

jadwal 

pelajaran 

Melihat jadwal 

pelajaran 

Menampilkan halaman 

laporan jadwal pelajaran 

Ditampilkan 

Melihat nilai Melihat topik 

dan melihat nilai 

Menampilkan halaman 

nilai 

Ditampilkan 

Download 

materi 

Mendownload 

materi yang 

telah di inputkan 

Menampilkan halaman 

download materi 

Ditampilkan 

Pengumuman  

kuliah 

Melihat 

pengumuaman 

Menampilkan halaman 

pengumuman 

Ditampilkan 

Melihat 

profil 

Menampilkan 

profil siswa 

Menampilkan halaman 

profil 

Ditampilkan 

Mengubah 

password 

Mengubah 

password 

Menampilkan halaman 

ubah password 

Ditampilkan  

 


