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Abstract — SMA Negeri (SMAN) 1 Liwa is a secondary education school located in the West Lampung Regency of 

Lampung Province. The current management of academic data in SMA Negeri 1 Liwa still implements manual methods. 

Thus, this research is conducted to build a web-based academic data management system for SMA Negeri 1 Liwa. It aims 

to digitally process administrative data, such as the data of lessons, students, teachers, classes, mutations, and student 

grade reports. Waterfall method was applied to develop the system with the PHP programming language and MySQL.  

Performance of the system was examined using the black-box testing method. From this study, a web-based system was 

successfully developed and can be accessed directly by the teachers and administrative staff. 

Keywords: Blackbox Testing; Data Management; Management of Academic; MySQL; PHP. 

 

1. PENDAHULUAN 

Komputer menjadi alat yang dibutuhkan dalam pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang mudah, 

cepat dan akurat. Pengolahan data yang banyak memerlukan alat bantu dengan tingkat kecepatan penyampaian 

data yang tinggi, termasuk pada kegiatan yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA), seperti SMA 

Negeri 1 Liwa [1]. 

Dalam mengelola data akademik Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat beberapa bagian seperti tata usaha 

sekolah, guru, dan wali kelas. Tata usaha memiliki tanggung jawab di antaranya merekap data pelajaran 

sekolah, guru, siswa kelas, mencetak presensi harian dan presensi pelajaran, serta merekap data mutasi siswa. 

Guru memiliki tugas memasukkan nilai mata pelajaran yang diampu dan merekap presensi pelajaran sesuai 

dengan kelas yang diajarkan. Wali kelas bertanggung jawab untuk merekap data siswa asuh, merekap presensi 

mata pelajaran yang diampu, memasukkan nilai mata pelajaran, mencatat aktivitas siswa, dan mengisi rapor 

siswa [2]. 

Dalam merekap seluruh data akademik sekolah tersebut, SMA Negeri 1 Liwa masih menggunakan pencatatan 

data sederhana pada pembukuan sebagai dokumentasi, sehingga memakan waktu yang lama dalam merekap 

data administrasi sekolah. Saat merekap data administrasi dan kegiatan sekolah, dibutuhkan ketelitian untuk 

menghindari kesalahan dalam pembuatan laporan. Pencarian data akademik juga masih dilakukan secara 

manual dengan mencari satu persatu pada penyimpanan data sederhana yang ada di komputer. Penyimpanan 

data tidak tersusun sesuai jenis data akademik, sehingga persentase kemungkinan terjadinya kesalahan cukup 

besar dalam proses pencatatan data. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuat sistem 

manajemen dalam pengelolaan data akademik di SMA Negeri 1 Liwa berbasis web sebagai database yang 

dapat menghindari kesalahan dalam menyimpan suatu data dan memudahkan akses pengguna untuk mencari 

dan memperoleh suatu data. 
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2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Liwa yang berada di Jalan Piere 

Tendean No. 1/3 kelurahan Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan Jurusan 

Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Penelitian ini 

dilaksanakan mulai bulan Mei 2019 sampai bulan Februari 2020. 

2.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam membangun sistem [3] dan MySQL sebagai 

database sistem [4]. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode waterfall [5] dan pengujian 

sistem menggunakan metode blackbox testing [6]. Sublime Text 3 digunakan sebagai tools untuk menulis kode 

program dan Balsamiq Mockups untuk mendesain sistem yang dibangun. Bahan yang diambil atau 

permasalahan yang diangkat pada penelitian ini diperoleh dengan wawancara kepada guru – guru dan staf tata 

usaha di SMA Negeri 1 Liwa serta dokumen – dokumen yang berhubungan dengan data akademik. 

Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu kerangka penelitian, metode pengumpulan data, analisis 

kebutuhan sistem, dan desain sistem. 

 Kerangka Penelitian 

Penelitian ini diambil dari permasalahan yang terjadi saat staf tata usaha dan guru – guru merekap dan 

menyimpan data sekolah yang masih dilakukan secara manual, sehingga proses dalam menyimpan dan 

mencari data memakan waktu yang lama. 

 Metode Pembuatan Sistem 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Metode ini dilakukan pendekatan 

secara sistematis dan beruntut dimulai dari tahap analisis kebutuhan hingga tahap pemeliharaan. Tahapan 

pada metode ini antara lain: 

 Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan wawancara beberapa staf tata usaha dan guru untuk mengetahui permasalahan 

yang ada saat mengelola data akademik. 

 Desain Sistem 

Desain sistem dilakukan dengan mendesain use case diagram, activity diagram, class diagram, dan 

interface sesuai dengan data analisis kebutuhan. 

 Penulisan Kode Program 

Penulisan kode program menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

 Pengujian Program 

Tahap Pengujian sistem pada penelitian ini menggunakan blackbox testing sebagai pengujian 

fungsional dan Skala Likert sebagai pengujian non-fungsional. Blackbox testing dilakukan dengan 

membuat uji khusus yang bersifat mencoba semua fungsi dengan memakai perangkat lunak untuk 

mengetahui kesesuaian pada spesifikasi yang dibutuhkan. Skala Likert dilakukan dengan pengisian 

kuesioner oleh pengguna untuk mengukur tampilan, kemudahan, dan tingkat kepuasan dalam 

mengakses sistem yang dibangun 

 Penerapan dan Pemeliharaan Program 

Sistem manajemen dalam pengelolaan data akademik telah dapat diterapkan dan digunakan untuk 

mempermudah proses kegiatan akademik yang berlangsung. Ketika sistem telah diterapkan oleh 

pegawai SMA Negeri 1 Liwa, pegawai SMA bertanggung jawab kepada pemeliharaan sistem yang 

telah dibangun. 
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 Analisis Kebutuhan Sistem 

 Analisis kebutuhan fungsional sistem manajemen pengelolaan data akademik SMA Negeri 1 Liwa 

berbasis web adalah sebagai berikut: 

1. Tata usaha dapat mengelola data guru dan siswa 

2. Tata usaha dapat mengelola data mutasi siswa 

3. Tata usaha dapat mengelola data kelas 

4. Tata usaha dapat mengelola rekap data 

5. Wali kelas dan guru dapat mengelola nilai pelajaran 

6. Wali kelas dapat mengelola aktivitas siswa 

7. Wali kelas dapat mengelola rapor siswa 

 Analisis kebutuhan non-fungsional sistem manajemen pengelolaan data akademik SMA Negeri 1 

Liwa berbasis web adalah sebagai berikut: 

1. Operasional 

2. Kinerja 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Hasil 

Sistem ini memiliki tiga pengguna yaitu tata usaha, guru, dan wali kelas. Tata usaha dapat merekap data 

pelajaran sekolah, data guru, data siswa, kelas, mencetak presensi harian dan pelajaran, serta merekap data 

mutasi siswa. Guru dapat mengisi nilai pelajaran yang diampu dan merekap presensi mata pelajaran sesuai 

dengan kelas yang diajarkan. Wali kelas dapat merekap data siswa asuh merekap presensi pelajaran yang 

diampu, mengisi nilai mata pelajaran, mencatat aktivitas siswa, dan mengisi rapor siswa.  

3.2. Implementasi 

Tahap ini adalah hasil implementasi fungsional sistem berdasarkan rincian kebutuhan fungsional yang telah 

didapatkan. Implementasi ini dilakukan sebagai bentuk nyata terhadap rancangan sistem, desain antarmuka, 

dan desain struktur basis data yang telah ditentukan sebelumnya. 

 Pengujian Fungsional 

Halaman Identitas Sekolah merupakan halaman yang berisi tentang identitas sekolah. Identitas sekolah 

dapat diubah dengan menekan tombol Ubah pada halaman Identitas Sekolah. Hak akses tata usaha 

memiliki wewenang dalam mengelola identitas sekolah. Tampilan halaman Identitas Sekolah dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Identitas Sekolah 
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 Halaman Data Pelajaran 

Halaman pelajaran merupakan halaman yang hanya dapat diakses oleh tata usaha. Pada halaman ini, tata 

usaha dapat melihat data mata pelajaran yang sudah ditambah. Tampilan halaman Pelajaran dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Halaman Pelajaran 

 Halaman Data Guru 

Halaman guru merupakan halaman tata usaha untuk melihat daftar guru yang sudah ditambah dan 

disimpan. Tampilan halaman Guru dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Halaman Guru 

 Halaman Data Siswa 

Halaman Siswa merupakan halaman yang hanya dapat diakses oleh tata usaha untuk melihat daftar siswa 

yang sudah ditambah dan disimpan di database. Halaman Siswa dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Halaman Siswa 
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 Halaman Mutasi Siswa 

Halaman Mutasi Siswa berisi informasi terkait daftar mutasi siswa masuk dan mutasi siswa pindah dan 

keluar sekolah. Data mutasi siswa hanya dapat diakses oleh tata usaha. Halaman Mutasi Siswa dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Halaman Mutasi Siswa 

 Halaman Data Kelas 

Tata usaha dapat melihat daftar kelas yang sudah ditambahkan dan disimpan. Apabila tata usaha menekan 

tombol Menu Kelas pada sistem, maka sistem menuju halaman Data Kelas. Halaman Data Kelas dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Halaman Data Kelas 

 Halaman Rekap Siswa Aktif 

Halaman Rekap Siswa Aktif hanya dapat diakses oleh tata usaha. Tata usaha mengakses halaman Rekap 

Siswa Aktif dan klik tombol cetak untuk mencetak rekap data siswa aktif. Halaman Rekap Siswa Aktif 

dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Halaman Rekap Siswa Aktif 

 

 Halaman Data Nilai 

Halaman Data Nilai hanya dapat diakses oleh wali kelas dan guru. Data nilai memiliki dua jenis yaitu 

Data Nilai Pengetahuan dan Data Nilai Keterampilan. Guru membuka halaman Data Nilai, memilih tahun 

pelajaran, semester, dan menekan tombol tampilkan. Halaman Data Nilai hanya menampilkan nilai yang 

sesuai dengan nilai mata pelajaran yang diisi oleh guru mata pelajaran tersebut. Guru dapat mencetak data 

nilai dengan menekan tombol cetak. Halaman Data Nilai dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Halaman Data Nilai 

 Halaman Input Nilai 

Halaman Input Nilai dapat diakses oleh wali kelas dan guru. Input nilai memiliki dua jenis yaitu input 

nilai pengetahuan dan input nilai keterampilan. Wali kelas dan guru mengakses halaman Input Nilai, 

memilih tahun pelajaran, semester, kelas, dan pelajaran. Sistem menampilkan halaman Input Nilai dan 

guru dapat menginput nilai pada halaman nilai yang sudah ditampilkan dan menekan tombol simpan. 

Guru diwajibkan untuk mengisi nilai seluruh siswa. Jika guru tidak mengisi nilai seluruh siswa, sistem 

menolak untuk menyimpan nilai. Halaman Input Nilai Siswa dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Halaman Input Nilai Siswa 
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 Halaman Mencetak Rapor Siswa 

Rapor siswa dapat diakses oleh wali kelas dengan mengakses halaman Rapor Siswa, memilih tahun 

pelajaran, semester, kelas, dan menekan tombol cetak. Sistem mencetak rapor siswa yang dipilih. 

Halaman Mencetak Rapor Siswa dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Halaman Mencetak Rapor Siswa 

 

3.3. Hasil Pengujian 

 Pengujian Fungsional 

Sistem dikembangkan menggunakan teknik pengujian Blackbox Testing dengan metode Equivalence 

Partitioning membagi domain masukan dari program ke dalam kelas – kelas uji sehingga test case dapat 

diperoleh. Berdasarkan keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhannya 

dapat diketahui, hasil pengujian menunjukkan dua kesalahan utama, yaitu kesalahan struktur data dan 

kesalahan fungsi tidak benar atau hilang. Pengujian tersebut dilakukan bersama – sama dengan tata usaha, 

wali kelas dan guru. 

 Pengujian Non Fungsional 

Pengujian non-fungsional didasarkan pada pengujian sistem dari atribut non-fungsional. Pada pengujian 

non-fungsional dilakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna melalui kuisioner terhadap 46 orang 

responden. Pertanyaan yang diberikan didasarkan pada pengujian – pengujian yang telah dirancang yakni 

mengenai sistem web, kejelasan teks, icon yang ada pada sistem, dan warna background pada sistem 

manajemen pengelolaan data akademik berbasis web di SMA Negeri 1 Liwa. Penyusunan bentuk jawaban 

dari pertanyaan user acceptance test menggunakan Skala Likert. Pada kuesioner pengujian dengan skala 

likert diberikan 5 (lima) preferensi jawaban dengan pilihan: 5 = Sangat Setuju (SS); 4 = Setuju (S); 3 = 

Cukup Setuju (CS); 2 = Tidak Setuju (KS); 1 = Sangat Tidak Setuju (TS). Sebelum dilakukan perhitungan 

dengan Skala Likert, dilakukan perhitungan interval terlebih dahulu. Perhitungan dilakukan dengan 

persamaan (1) sebagai berikut. 

𝐼 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 −𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 (𝐿𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡)
   →     𝐼 =  

100% −20%

5
= 16%    (1) 

Keterangan: I = Interval, K = Jumlah Kategori. 

Setelah interval diketahui, dibuat rentang skala sehingga diketahui letak rata – rata penilaian responden 

terhadap setiap poin variabel. Rentang skala tersebut disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Interval dan Keterangan Penilaian 

Interval Kategori 

84% – 100% Sangat Baik (5) 

68% – 83,99% Baik (4) 

52% – 67,99% Cukup Baik (3) 

36% – 51,99% Kurang Baik (2) 

20% – 35,99% Sangat Kurang (1) 

 

Data Hasil pengujian non-fungsional selanjutnya dianalisis dengan menghitung skor setiap interval dari 

pertanyaan yang diberikan pada setiap variabelnya. Pengujian non-fungsional melibatkan 46 responden 

untuk mendapatkan penilaian langsung terhadap sistem yang dihasilkan. Hasil penilaian responden dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Pengujian Penilaian Responden 

No Kriterian Penilaian 

Kategori Penilaian 

Total 
Rata – 

Rata (%) SB 

(5) 

B 

(4) 

CB 

(3) 

KB 

(2) 

SK 

(1) 

1 Proses masuk sistem mudah 15 25 6 0 0 193 83,9% 

2 Sistem yang disajikan jelas dan mudah 

dipahami 
5 28 13 0 0 176 76,5% 

3 Sistem yang dibangun sesuai dengan 

kebutuhan mengelola data akademik sekolah 
8 22 15 1 0 175 76% 

4 Sistem dapat membantu kinerja tata usaha 

dan guru 
7 29 9 1 0 180 78,2% 

5 Teks dalam sistem ini dapat dibaca dengan 

jelas 
11 25 10 0 0 185 80,4% 

6 Sistem ini mudah diakses 15 23 8 0 0 191 83% 

7 Kesesuaian warna background pada sistem 

ini  
19 20 7 0 0 196 85,2% 

8 Kesesuaian icon dengan warna background 20 14 12 0 0 192 83,4% 

9 Data yang dicetak sesuai dengan kebutuhan 7 16 21 2 0 166 72,1% 

10 Mudah mengisi nilai siswa dan aktivitas 

siswa 
6 26 12 2 0 174 75,6% 

11 Rekap data sesuai dengan inputan data 8 30 8 0 0 184 80% 

12 Cetak rapor siswa sesuai dengan kurikulum 10 24 12 0 0 182 79,1% 

13 Desain kartu pelajar dan kartu ujian 13 24 19 0 0 188 81,7% 

14 
Sistem yang digunakan berjalan dengan 

lancar 
6 28 11 1 0 177 76,9% 

15 
Proses mengganti kata sandi dan akses keluar 

sistem mudah 
20 18 8 0 0 196 85,2% 

Total Rata – Rata (%) 79,8% 

 

Hasil dari total rata – rata nilai yang diperoleh pada pengujian non fungsional adalah 79,8%. Berdasarkan 

interval dan hasil pengujian penilaian responden pada Tabel 2, maka hasil penilaian sistem manajemen 
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pengelolaan data akademik SMA Negeri 1 Liwa berbasis web dalam pengujian non-fungsional masuk 

dalam kategori “Baik”. 

4. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah dibangun sebuah sistem manajemen dalam 

pengelolaan data akademik berbasis web di SMA Negeri 1 Liwa. Sistem ini dibangun untuk membantu 

pegawai sekolah dalam proses kegiatan akademik di SMA Negeri 1 Liwa dan memperkecil hilangnya data 

laporan akademik. Sistem ini telah berhasil mengelola data pelajaran, guru, siswa, kelas, anggota kelas, mutasi 

siswa, siswa asuh, nilai siswa, aktivitas siswa, rekap siswa, mencetak presensi, mencetak kartu pelajar dan 

kartu ujian, rekap siswa asuh, data nilai pelajaran, dan mengelola rapor siswa. 
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