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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Telaah Literatur 

Telaah literatur berfungsi untuk menemukan teori-teori yang berkaitan dengan 

topik penelitian yang dibahas. Teori yang ditelaah mengenai sistem pendukung 

keputusan, metode Weighted Product, SMA YADIKA 5, kuesioner USE, dan 

tingkat kesamaan. Referensi yang digunakan pada telaah literatur bersumber 

dari jurnal ilmiah, artikel, serta sumber lainnya. 

2. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan berfungsi untuk mencari dan mengumpulkan informasi 

terkait topik penelitian. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan 

Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Pembina OSIS di SMA 

YADIKA 5 dan pengumpulan dokumen nilai siswa dari guru wali kelas yang 

bersangkutan, untuk variabel input yang digunakan dalam sistem. 

3. Desain Sistem 

Pada tahap desain sistem, dari analisis kebutuhan maka dirancang antarmuka 

sistem, fitur-fitur sistem, dan basis data sistem. 

4. Pemrograman Sistem 

Tahap selanjutnya adalah pemrograman sistem, yaitu sistem dibangun dan 

mengimplementasikan rancangan atau desain sistem, dan metode Weighted 

Product.  

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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5. Uji Coba dan Evaluasi 

Tahap selanjutnya setelah sistem selesai dibuat, maka dilakukan uji coba 

terhadap sistem. Pengujian dengan memasukkan data nilai siswa ke sistem dan 

sistem akan melakukan perhitungan dengan metode Weighted Product. Siswa 

yang berprestasi diambil dari peringkat 1-10, karena jumlah siswa yang 

berprestasi adalah 10 di setiap kelas di SMA YADIKA 5. Lalu menghitung 

tingkat kesamaan dari perbandingan peringkat antara perhitungan manual yang 

hanya mempertimbangkan nilai akademik dengan sistem pendukung keputusan 

yang menggunakan metode Weighted Product dan mempertimbangkan nilai 

akademik dan  nilai non-akademik pada setiap kelas. Evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui tingkat usability dari sistem yang telah dirancang dan dibangun 

dengan penyebaran kuesioner USE (Usefulness, Satisfaction, and Ease of use) 

lalu dilakukan perhitungan persentase untuk mengetahui tingkat kelayakan dari 

kualitas usability.  

6. Konsultasi dan Penulisan Laporan 

Konsultasi bertujuan untuk bertanya, meminta pendapat, atau meminta saran 

dari pembimbing selama proses pengembangan sistem. Sedangkan pada tahap 

penulisan laporan, bertujuan sebagai dokumentasi dari sistem dan penelitian 

yang telah dilakukan. 

3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem yang dilakukan menghasilkan model berupa Data Flow 

Diagram (DFD), Flowchart, Entity Relationship Diagram (ERD), Database 

Schema, struktur tabel, dan desain antarmuka pengguna. 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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3.2.1 Data Flow Diagram 

 Data Flow Diagram (DFD) menggambarkan alur data yang berjalan pada 

sistem. Pada DFD level 0 atau Diagram Konteks, terdapat 4 entitas yang 

berhubungan dengan proses Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa 

Berprestasi, yaitu Administrator, Siswa, Guru Mata Pelajaran, dan Wali Kelas. 

Yang menjadi Administrator adalah guru komputer. Entitas Administrator 

melakukan login dengan memasukkan data_akun_admin, sedangkan Wali Kelas 

memasukkan data_akun_walikelas. Setelah memasukkan data akun, maka 

Administrator atau Wali Kelas akan terima status autentikasi. Dari sistem ke entitas 

Administrator, data yang mengalir adalah data_guru, sedangkan data yang berasal 

dari Administrator ke sistem adalah data_password_baru_admin, data_guru_baru, 

data_sunting_guru, dan data_parameter_guru. Sedangkan pada entitas Wali Kelas, 

data dari entitas tersebut yang masuk ke sistem yaitu 

data_password_baru_walikelas, data_sunting_nilai, data_parameter_siswa, 

data_bobot_masukan, dan data_nilai_sikap_final. Data dari sistem ke entitas Wali 

Kelas yaitu data_bobot_terhitung, data_normalisasi_alternatif, dan 

data_urutan_alternatif. Data yang mengalir dari entitas Siswa adalah data_siswa, 

dan data yang mengalir dari Guru Mata Pelajaran adalah data_nilai_mata_pelajaran 

dan data_nilai_sikap. DFD Level 0 dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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Gambar 3.1 DFD Level 0 

Pada DFD Level 1, sistem dibagi menjadi 3 proses, yaitu Validasi Login, 

Manajemen Data Guru, dan Menentukan Siswa Berprestasi. Proses Validasi Login 

merupakan proses yang membandingkan apakah sama data autentikasi yang 

dimasukkan oleh Administrator atau Wali Kelas dengan data_autentikasi_guru dari 

database guru. Pada proses Manajemen Data Guru, data dari entitas Administrator 

meliputi data_guru_baru, data_sunting_guru, data_parameter_guru, 

data_password_baru_admin, lalu data_password_baru_walikelas dari entitas Wali 

Kelas ke database guru. Data yang diterima dari proses tersebut adalah 

data_semua_walikelas dari database guru.  

 Pada proses Menentukan Siswa Berprestasi, data yang masuk antara lain 

data_siswa dari entitas Siswa, data_nilai_mata_pelajaran dan data_nilai_sikap dari 

entitas Guru Mata Pelajaran, lalu data_sunting_nilai, data_parameter_siswa ke 

database siswa, dan juga data_nilai_sikap_final dari entitas Wali Kelas. Data yang 

keluar dari proses tersebut antara lain data_bobot_terhitung dari database bobot, 

data_normalisasi_alternatif dari database vektor_s, dan data_urutan_alternatif dari 

database vektor_v. DFD Level 1 dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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Gambar 3.2 DFD Level 1
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Pada DFD Level 2 Manajemen Data Guru, proses dibagi menjadi enam 

proses yang lebih spesifik. Proses Menampilkan Guru adalah proses yang 

menampilkan data_info_walikelas ke Administrator yang diambil dari database 

guru. Proses Tambah Data Guru adalah proses untuk memasukkan data_guru_baru 

ke database guru, lalu proses Edit Data Guru untuk memasukkan 

data_sunting_guru dari Administrator ke database guru, lalu proses Hapus Data 

Guru untuk menghapus data guru dengan memasukkan data_parameter_guru 

sebagai parameter ke database guru. Ada juga proses Update Password Admin 

dengan data_password_baru_admin dari entitas Administrator ke database guru, 

dan juga proses Update Password Wali Kelas dengan 

data_password_baru_walikelas dari entitas Wali Kelas ke database guru. DFD 

Level 2 Manajemen Data Guru dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 DFD Level 2 Manajemen Data Guru 

Pada DFD Level 2 Menentukan Siswa Berprestasi menggambarkan alur 

data dari memasukkan nilai sampai mendapatkan hasil peringkat. Proses Tambah 

Nilai Siswa menerima data_siswa dari entitas Siswa dan data_nilai_mata_pelajaran 

dari entitas Guru Mata Pelajaran sehingga menghasilkan 

data_nilai_rata_rata_akademik yang disimpan ke database siswa. Lalu 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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data_nilai_sikap dari entitas Guru Mata Pelajaran diproses ke entitas Wali Kelas 

lalu dari entitas Wali Kelas mengalir data_nilai_sikap_final yang selanjutnya 

diproses menjadi data_nilai_nilai_non_akademik dan masuk ke database siswa. 

Proses edit nilai siswa merupakan proses untuk memasukkan nilai yang telah diedit 

ke database  siswa, dan  proses hapus data siswa merupakan proses menghapus data 

siswa dengan mengirim parameter data_parameter_siswa ke database siswa.  

Proses Memasukkan Bobot Awal merupakan proses dimulainya metode 

Weighted Product, proses memasukkan data_bobot_masukan ke database bobot, 

data tersebut merupakan standar dari Wali Kelas. Lalu dari database bobot, diambil 

data_bobot tersebut, masuk ke proses Perbaikan Bobot yang menghasilkan 

data_bobot_terhitung yang dimasukkan ke database bobot, dan ditampilkan ke 

Wali Kelas. Proses selanjutnya adalah Menghitung Nilai Setiap Alternatif, 

data_bobot_terperbaiki dari database bobot dihitung dengan data_nilai_ akademik 

dan data_nilai _non_akademik sehingga menghasilkan data_normalisasi_alternatif 

yang disimpan di database vektor_s, alternatif yang dimaksud disini adalah siswa, 

jadi masing-masing siswa sekarang telah memiliki nilai alternatif masing-masing. 

Proses terakhir adalah Menghitung Preferensi Alternatif, dari database vektor_s 

diambil data_normalisasi lalu dihitung sehingga menghasilkan 

data_urutan_alternatif yang disimpan ke database vektor_v dan ditampilkan ke 

Wali Kelas. Jadi, data_urutan_alternatif menghasilkan nilai setiap alternatif sebagai 

preferensi atau pilihan, nilai tersebut diurutkan dari yang terbesar, sehingga 

menghasilkan peringkat siswa berprestasi, yang diambil 10 teratas. DFD Level 2 

Menentukan Siswa Berprestasi dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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Gambar 3.4 DFD Level 2 Menentukan Siswa Berprestasi

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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3.2.2 Flowchart  

 Flowchart  adalah bagan atau diagram yang menunjukkan alur kerja dari 

sistem. Pada flowchart Halaman Awal, ada proses load website sistem lalu 

ditampilkan. Setelah halaman tampil, pengguna harus memasukkan username dan 

password untuk masuk ke sistem. Proses validasi login akan memeriksa di database 

guru, apakah username dan password benar, dan apakah berhasil masuk sebagai 

Administrator, Wali Kelas, atau tidak keduanya. Jika sebagai Administrator, maka 

masuk ke subproses Manajemen_Data_Guru,  sedangkan jika sebagai Wali Kelas, 

masuk ke subproses Menentukan_Siswa_Berprestasi. Jika pengguna sudah berhasil 

masuk sebagai Administrator atau Wali Kelas, dan melakukan logout, maka 

pengguna akan keluar dari sistem atau selesai menggunakan sistem. Jika pengguna 

sistem lupa password, dapat di-reset dengan memasukkan email, lalu password 

baru akan dikirim ke email tersebut jika email ada di database. Jika pengguna tekan 

checkbox ”Ingat saya”, maka informasi login-nya akan disimpan dalam bentuk 

cookie yang tersimpan di browser selama 30 hari. Pengguna juga dapat 

mengirimkan kritik dan saran untuk sistem jika lihat info sistem. Flowchart 

Halaman Awal dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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Gambar 3.5 Flowchart Halaman Awal 

Pada  flowchart Manajemen_Data_Guru, Administrator bisa melihat data 

guru yang datanya diambil dari database guru, lalu admin juga dapat menambah 

data guru ke database guru, mengedit data guru ke database guru, menghapus data 

guru, dan mengganti password. Administrator juga dapat lihat info sistem dan 

mengirim kritik dan saran dari penggunaan sistem. Flowchart 

Manajemen_Data_Guru dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Flowchart Manajemen_Data_Guru 

 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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Pada flowchart Menentukan_Siswa_Berprestasi, Wali Kelas dapat melihat data 

nilai siswa yang diambil dari database siswa, tambah data nilai siswa dengan menambah 

baris lalu mengisi form di baris tersebut, atau bisa juga dengan import file .xlsx yang akan 

dimasukkan ke database siswa. Wali Kelas juga dapat mengedit data yang ada lalu 

disimpan ke database, atau menghapus data nilai siswa. Wali Kelas juga dapat mengganti 

password, lihat info sistem dan memberikan kritik dan saran terkait penggunaan sistem. 

Jika dipilih konversi nilai non-akademik, maka dilakukan konversi nilai non-akademik 

ke bobot berdasarkan data nilai yang ada pada database siswa, kemudian ditampilkan. 

Lalu ke subproses Metode_Weighted_Product untuk dilakukan perhitungan. Flowchart 

Menentukan_Siswa_Berprestasi dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

Pada flowchart Metode_Weighted_Product, guru Wali Kelas memasukkan bobot 

awal untuk diperbaiki dengan asumsi semua Wali Kelas telah sepakat berapa bobot 

awalnya, hasil perbaikan bobot disimpan ke database bobot. Lalu langkah selanjutnya 

adalah menghitung vektor S atau menghitung nilai setiap alternatif dan hasilnya disimpan 

di database vektor_s. Setelah didapatkan nilai setiap alternatifnya, maka dihitung vektor 

V. Hasilnya disimpan di database vektor_v dan ditampilkan dari urutan yang terbesar ke 

terkecil, sehingga terlihat peringkat siswa, yang masuk 10 besar termasuk berprestasi. 

Flowchart  Metode_Weighted_Product dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.7 Flowchart Menentukan_Siswa_Berprestasi

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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Gambar 3.8 Flowchart Metode_Weighted_Product 

 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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3.2.3 Entity Relationship Diagram  

 Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram yang menunjukkan 

hubungan antar entitas. ERD dapat dilihat pada Gambar 3.9, guru memiliki atribut 

kelas sebagai primary key, nama_guru, username, password, salt, dan status. Guru 

memiliki hubungan dengan siswa, jadi satu guru memiliki banyak siswa, dan 

banyak siswa dimiliki oleh satu guru. Siswa memiliki atribut id_siswa sebagai 

primary key, nama_siswa, dan beberapa nilai yaitu avg_pengetahuan, 

avg_keterampilan, nilai_spiritual, dan nilai_sosial. Siswa juga memiliki hubungan 

dengan vektor_s dan vektor_v, jadi satu siswa memiliki satu vektor_s atau nilai 

alternatif dan sebaliknya satu vektor_s dimiliki oleh satu siswa. Pada vektor_v juga 

sama dengan vektor_s, satu siswa hanya memiliki satu vektor_v atau nilai 

preferensi alternatif, dan satu vektor_v dimiliki oleh satu siswa. Vektor_s memiliki 

atribut id_vektor_s sebagai primary key dan nilai_vektor_s. Vektor_v memiliki 

atribut id_vektor_v sebagai primary key dan nilai_vektor_v.  

 
Gambar 3.9 Entity Relationship Diagram 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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3.2.4 Database Schema 

 Berdasarkan ERD pada Gambar 3.9, Database Schema yang dirancang 

dapat dilihat pada Gambar 3.10, terdapat empat tabel yaitu Tabel Guru, Tabel 

Siswa, Tabel Vektor_s, dan Tabel vektor_v. 

 
Gambar 3.10 Database Schema 

3.2.5 Struktur Tabel 

 Berdasarkan Database Schema pada Gambar 3.10, struktur tabel yang 

digunakan untuk sistem adalah sebagai berikut. 

Tabel Guru memiliki atribut kelas sebagai primary key, tabel tersebut digunakan 

untuk mendaftarkan guru wali kelas atau administrator, login juga divalidasi 

berdasarkan tabel tersebut. Tabel Guru berisi kelas sebagai primary key, 

nama_guru, username, password, salt, status, dan email. Struktur Tabel Guru dapat 

dilihat di Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Struktur Tabel Guru 

Kolom Jenis Kosong Keterangan 

kelas varchar(255) Tidak Primary Key dari tabel guru 

nama_guru varchar(255) Tidak Nama guru 

username varchar(255) Tidak Username untuk akun guru 

password varchar(255) Tidak Password akun guru 

salt varchar(255) Tidak 

Karakter acak untuk 

digabungkan dengan enkripsi 

password 

status enum(‘0’,’1’) Tidak 
Status, 0 untuk Wali Kelas, 1 

untuk Administrator 

email varchar(255) Tidak Alamat surel guru wali kelas 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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Tabel Siswa berisi id_siswa sebagai primary key, nama_siswa, kelas, dan 

nilai rata-rata yang meliputi rata-rata pengetahuan, rata-rata keterampilan, nilai 

spiritual, dan nilai sosial. Tabel Siswa memiliki relasi dengan tabel guru, dengan 

foreign key kelas terhubung ke field kelas pada tabel guru. Struktur Tabel Siswa 

dapat dilihat di Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Struktur Tabel Siswa 

Kolom Jenis Kosong Keterangan 

id_siswa varchar(255) Tidak 
Primary Key 

dari tabel siswa 

nama_siswa varchar(255) Tidak Nama siswa 

avg_pengetahuan float Tidak 
Nilai rata-rata 

pengetahuan 

avg_keterampilan 
float 

Tidak 
Nilai rata-rata 

keterampilan 

nilai_spiritual 
enum(‘Sangat Baik’, 

’Baik’, Cukup’, ‘Kurang’) 
Tidak 

Predikat sikap 

spiritual 

nilai_sosial 
enum(‘Sangat Baik’, 

’Baik’, Cukup’, ‘Kurang’) 
Tidak 

Predikat sikap 

sosial 

kelas varchar(255) Tidak 

Foreign Key ke 

kolom kelas 

pada tabel guru 

 

Tabel Vektor_s berisi id_vektor_s sebagai primary key, nama_siswa dan 

nilai_vektor_s. Tabel Vektor_s memiliki relasi ke Tabel Siswa, jadi id_siswa 

sebagai foreign key terhubung ke field id_siswa di Tabel Siswa. Struktur Tabel 

Vektor_s dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Struktur Tabel Vektor_S 

Kolom Jenis Kosong Tautan ke 

id_vektor_s int(11) Tidak Primary Key dari tabel vektor_s 

id_siswa varchar(255) Tidak 
Foreign Key ke kolom id_siswa 

pada tabel siswa 

nilai_vektor_s float Tidak Nilai setiap alternatif 

Tabel Vektor_v berisi id_vektor_v sebagai primary key, nama_siswa dan 

nilai_vektor_v. Tabel Vektor_v memiliki relasi ke Tabel Siswa, jadi id_siswa 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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sebagai foreign key terhubung ke field id_siswa di Tabel Siswa. Struktur Tabel 

Vektor_v dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Struktur Tabel Vektor_V 

Kolom Jenis Kosong Keterangan 

id_vektor_v int(11) Tidak Primary Key dari tabel vektor_v 

id_siswa varchar(255) Tidak 
Foreign Key ke kolom id_siswa 

pada tabel siswa 

nilai_vektor_v float Tidak Nilai preferensi alternatif 

Tabel Bobot berisi kriteria sebagai primary key, bobot, dan perbaikan bobot. 

Struktur Tabel Bobot dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Struktur Tabel Bobot 

Kolom Jenis Kosong Keterangan 

kriteria varchar(255) Tidak Primary Key dari tabel bobot 

bobot tinyint(1) Tidak Bobot yang dimasukkan guru 

perbaikan_bobot float Tidak Perbaikan bobot 

 

3.2.6 Desain Antarmuka Pengguna 

 Desain antarmuka pengguna dari sistem terdiri dari beberapa desain 

antarmuka halaman. Halaman yang ditampilkan ketika guru membuka website 

sistem adalah halaman login. Guru perlu melakukan login terlebih dahulu sebelum 

masuk ke dalam sistem. Desain antarmuka halaman login dapat dilihat pada 

Gambar 3.11. 

 
Gambar 3.11 Desain Antarmuka Halaman Login 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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Jika pengguna sistem pilih info sistem, maka akan ditampilkan halaman info 

sistem yang desain antarmukanya dapat dilihat pada Gambar 3.12, yang 

menampilkan informasi terkait sistem pendukung keputusan, dan pengguna juga 

bisa memasukkan kritik dan saran. 

 
Gambar 3.12 Desain Antarmuka Halaman Info Sistem 

Jika pengguna berhasil kirim kritik dan saran, maka akan muncul alert kritik 

saran. Desain antarmuka alert kritik saran dapat dilihat pada Gambar 3.13. 

 
Gambar 3.13 Desain Antarmuka Alert Kritik Saran 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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Lalu jika pengguna gagal login, maka akan muncul alert login gagal yang 

desain antarmukanya dapat dilihat pada Gambar 3.14. 

 
Gambar 3.14 Desain Antarmuka Alert Login Gagal 

Jika pengguna sistem ingin browser menyimpan informasi login untuk 

masuk ke sistem, maka bisa tekan checkbox “Ingat saya”. Jika pengguna lupa 

password dan pilih “Lupa Password?” maka akan ditampilkan halaman reset 

password yang akan dikirim ke email jika terdaftar pada sistem. Desain antarmuka 

halaman reset password dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

 
Gambar 3.15 Desain Antarmuka Halaman Reset Password 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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Jika pengguna berhasil atau gagal reset password, maka akan muncul alert 

reset password. Desain antarmuka alert reset password dapat dilihat pada Gambar 

3.16. 

 
Gambar 3.16 Desain Antarmuka Alert Reset Password 

Jika pengguna berhasil login sebagai administrator, maka ditampilkan 

halaman administrator. Administrator dapat edit data guru lalu tekan tombol 

“Simpan”, tambah data guru, hapus data guru, ganti password, dan logout. Desain 

antarmuka halaman administrator terdapat pada Gambar 3.17. 

 
Gambar 3.17 Desain Antarmuka Halaman Administrator 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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Jika administrator mengedit data guru wali kelas lalu tekan tombol 

“Simpan”, maka muncul alert simpan data guru. Desain antarmuka alert simpan 

data guru dapat dilihat pada Gambar 3.18. 

 
Gambar 3.18 Desain Antarmuka Alert Simpan Data Guru 

Jika administrator ingin hapus data guru, dapat dilakukan dengan tekan 

tombol yang simbolnya trash, maka akan muncul dialog konfirmasi hapus data 

guru. Desain antarmuka dialog konfirmasi hapus data guru dapat dilihat pada 

Gambar 3.19. 

 
Gambar 3.19 Desain Antarmuka Dialog Konfirmasi Hapus Data Guru 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018
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Pengguna sistem dapat ganti password dengan tekan dropdown button yang 

ada di kanan atas ketika pengguna berhasil login. Desain antarmuka halaman ganti 

password dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

 
Gambar 3.20 Desain Antarmuka Halaman Ganti Password 

Jika pengguna berhasil ganti password, maka ditampilkan alert ganti 

password. Desain antarmuka alert ganti password dapat dilihat pada Gambar 3.21. 

 
Gambar 3.21 Desain Antarmuka Alert Ganti Password 

Administrator dapat menambahkan data guru wali kelas. Desain antarmuka 

halaman tambah data guru dapat dilihat pada Gambar 3.22. 
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Gambar 3.22 Desain Antarmuka Halaman Tambah Data Guru 

Jika administrator berhasil menambah data guru, maka akan tampil alert 

tambah data guru. Desain antarmuka alert tambah data guru dapat dilihat pada 

Gambar 3.23.  

 
Gambar 3.23 Desain Antarmuka Alert Tambah Data Guru 

Jika pengguna berhasil login sebagai wali kelas, maka halaman yang 

ditampilkan adalah halaman daftar nilai. Desain antarmuka halaman daftar nilai 

dapat dilihat pada Gambar 3.24. 
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Gambar 3.24 Desain Antarmuka Halaman Daftar Nilai 

Jika wali kelas tambah baris lalu mengisi data nilai siswa atau mengedit data 

yang telah ada sebelumnya, lalu tekan tombol “Simpan” maka muncul alert simpan 

data nilai siswa. Desain antarmuka alert simpan data nilai siswa dapat dilihat pada 

Gambar 3.25. 

 
Gambar 3.25 Desain Antarmuka Alert Simpan Data Nilai Siswa 

 Wali kelas juga dapat menambahkan data dengan tekan tombol “Import 

File” pada Gambar 3.25, lalu akan ditampilkan halaman import file. Desain 

antarmuka halaman import file dapat dilihat pada Gambar 3.26. 
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Gambar 3.26 Desain Antarmuka Halaman Import File 

Jika wali kelas ingin hapus data siswa, dapat dilakukan dengan tekan tombol 

yang simbolnya trash, maka akan muncul dialog konfirmasi hapus data siswa. 

Desain antarmuka dialog konfirmasi hapus data siswa dapat dilihat pada Gambar 

3.27. 

 
Gambar 3.27 Desain Antarmuka Dialog Konfirmasi Hapus Data Siswa 

Jika wali kelas sudah menambah, mengedit, atau menghapus data nilai 

siswa lalu disimpan, maka wali kelas dapat tekan tombol “Konversi Nilai Non 
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Akademik” lalu ditampilkan halaman daftar nilai konversi. Desain antarmuka 

halaman daftar nilai konversi dapat dilihat pada Gambar 3.28. 

 
Gambar 3.28 Desain Antarmuka Halaman Daftar Nilai Konversi 

Jika wali kelas tekan tombol “Hitung” maka akan ditampilkan halaman 

masukkan bobot awal. Desain antarmuka halaman masukkan bobot awal dapat 

dilihat pada Gambar 3.29. 

 
Gambar 3.29 Desain Antarmuka Halaman Masukkan Bobot Awal 

Jika wali kelas tekan tombol “Perbaikan Bobot”, maka ditampilkan halaman 

perbaikan bobot awal. Desain antarmuka halaman perbaikan bobot awal dapat 

dilihat pada Gambar 3.30. 
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Gambar 3.30 Desain Antarmuka Halaman Perbaikan Bobot Awal 

Jika wali kelas tekan tombol “Hitung Alternatif”, maka ditampilkan 

halaman nilai alternatif. Desain antarmuka halaman nilai alternatif dapat dilihat 

pada Gambar 3.31. 

 
Gambar 3.31 Desain Antarmuka Halaman Nilai Alternatif 

Jika wali kelas tekan tombol “Lihat Peringkat”, maka ditampilkan halaman 

peringkat siswa. Desain antarmuka halaman peringkat siswa dapat dilihat pada 

Gambar 3.32. 
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Gambar 3.32 Desain Antarmuka Halaman Peringkat Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancang Bangun Sistem..., Kevin Lionery, FTI UMN, 2018




