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BAB V 

IMPLEMENTASI SISTEM 

 

Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kelas Terfavorit 

Dengan Metode Multifactor Evaluation Process (MFEP) (Studi Kasus SMP Negeri 3 

Jekulo Kudus) lebih lanjut, hal-hal yang harus dipersiapan  adalah: software-software 

yang diperlukan untuk menjalankan sistem, database yang akan digunakan untuk 

menyimpan data dalam sistem. 

 

5.1 Software yang Diperlukan 

Aplikasi ini diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL sehingga untuk dapat menjalankannya diperlukan PHP, MySQL, 

dan Apache server pada komputer yang akan menjadi server. Sedangkan untuk 

mengeksekusinya diperlukan web browser. Explorer sebagai web browser secara 

otomatis akan ter-install ketika kita meng-install Windows. Tetapi apabila kita ingin 

menggunakan web browser lain, seperti Mozilla Firefox, kita harus meng-installnya 

terlebih dahulu. Sedangkan untuk web server, database server dan juga PHP akan 

ter-install ketika kita mengekstrak XAMPP. XAMPP yang digunakan di sini adalah 

XAMPP for Windows version 2.5.0-pl1 pada Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Kelas Terfavorit Dengan Metode Multifactor Evaluation Process (MFEP) 

(Studi Kasus SMP Negeri 3 Jekulo Kudus) ini. Software ini merupakan software 

instalasi yang memuat Apache versi 2.2.11sebagai web server, bahasa pemrograman 

PHP versi 5.0.5, database server  MySQL versi 5.0.30, dan phpMyAdmin versi 

2.6.4-pl3 sebagai database manager.  
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Berikut ini adalah tabel-tabel dalam database “spk” : 

 

1. Tabel user 

 

Gambar 5.1  Tabel User 

2. Tabel siswa 

 

 Gambar 5.2  Tabel Siswa  

3. Tabel kelas 

 

Gambar 5.3 Tabel Kelas 

4. Tabel kriteria 

 

Gambar 5.4 Tabel Kriteria 

5. Tabel subkriteria 

 

Gambar 5.5 Tabel Subkriteria 
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6. Tabel evaluasi 

 

Gambar 5.6 Tabel Evaluasi 

 

7. Tabel hasil_evaluasi 

 

Gambar 5.7 Tabel Hasil Evaluasi 
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5.2 Implementasi Aplikasi 

1. Beranda 

Aplikasi ini digunakan sebagai tampilan beranda dalam Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Kelas Terfavorit Dengan Metode Multifactor Evaluation 

Process (MFEP) (Studi Kasus SMP Negeri 3 Jekulo Kudus), didalam halaman 

beranda ini terdapat informasi mengenai visi, misi, dan tujuan di SMP Negeri 3 

Jekulo Kudus. Didalam sistem juga dilengkapi dengan menu help untuk 

memudahkan pengunjung dan menu about yang berisi data creator. 

Ada dua level user dalam website ini di mana masing-masing user memiliki tugas 

dan hak akses yang berbeda-beda. Level-level tersebut antara lain: Kurikulum dan 

Kepala Sekolah. 

Untuk masuk kedalam sistem, setiap pengguna sistem harus login terlebih 

dahulu. Apabila data yang dimasukkan sesuai dengan data yang ada di database, 

maka akan muncul halaman index yang berisi menu-menu yang disajikan untuk 

masing-masing level. Form beranda dapat dilihat pada gambar 5.8 

 

 

Gambar 5.8 Form Beranda 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.8  Form Beranda dimana akan memperjelas 

dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Beranda.php yang 

akan ditampilkan pada gambar 5.9 Script Form Beranda sebagai berikut : 

 

Gambar 5.9 Script Form Beranda 

 

a) Form Informasi 

Form dibawah ini adalah Form Informasi yang dapat dilihat ketika user belum login. 

Pada halaman informasi terdapat informasi mengenasi visi, misi, dan tujuan dari 

SMP Negeri 3 Jekulo Kudus Yang dapat di lihat pada gambar 5.10 

 

 

Gambar 5.10 Form Informasi 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.10  Form Informasi dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama 

Informasi.php yang akan ditampilkan pada gambar 5.11 Script Form Informasi 

sebagai berikut : 
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Gambar 5.11 Script Form Informasi 

 

Pada halaman help ini dapat membantu pengguna dalam menjalan Sistem 

Pendukung Keputusan Pemilihan Kelas Terfavorit Dengan Metode Multifactor 

Evaluation Process (MFEP) (Studi Kasus SMP Negeri 3 Jekulo Kudus) yang dapat 

di lihat pada gambar 5.12 
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Gambar 5.12 Form Help 

 

Berikut adalah lanjutan gambar 5. 12 Form Help dimana akan memperjelas 

dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Help.php yang akan 

ditampilkan pada gambar 5.13 Script Form Help sebagai berikut : 

 

 Gambar 5.13 Script Form Help 
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Pada halaman about ini terdapat penjelasan singkat mengenai creator pada 

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kelas Terfavorit Dengan Metode 

Multifactor Evaluation Process (MFEP) (Studi Kasus SMP Negeri 3 Jekulo Kudus) 

ini. Form about yang dapat di lihat pada gambar 5.14 

 

 

Gambar 5.14 Form About 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.14 Form About dimana akan memperjelas 

dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama About.php yang akan 

ditampilkan pada gambar 5.15 Script Form About sebagai berikut : 

 

Gambar 5.15 Script Form About 
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Pada halaman Login ini merupakan form untuk masuk pada Sistem 

Pendukung Keputusan Pemilihan Kelas Terfavorit Dengan Metode Multifactor 

Evaluation Process (MFEP) (Studi Kasus SMP Negeri 3 Jekulo Kudus) ini, terdapat 

dua user yaitu Kurikulum dan Kepala sekolah yang dapat dibedakan pada level user. 

Form Login yang dapat di lihat pada gambar 5.16 

 

 

Gambar 5.16 Form Login 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.16 Form Login dimana akan memperjelas 

dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Login.php yang akan 

ditampilkan pada gambar 5.17 Script Form Login sebagai berikut : 

 

Gambar 5.17 Script Form Login 
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b) Form Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kelas Terfavorit Dengan 

Metode Multifactor Evaluation Process (MFEP) (Studi Kasus SMP 

Negeri 3 Jekulo Kudus) yang login Kurikulum. 

Form dibawah ini adalah Form ketika user login Kurikulum dapat melihat 

beranda, master, pengumuman, dan system. Dimana masing-masing sistem terdapat 

sub menu, seperti master yang memiliki sub menu kelas, siswa, dan kriteria. 

Sedangakan system memiliki sub kriteria help, about, user sistem, ubah akun saya, 

dan logout. 

Pada halaman kelas ini terdapat master kelas yaitu semua data kelas dalam 

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kelas Terfavorit Dengan Metode 

Multifactor Evaluation Process (MFEP) (Studi Kasus SMP Negeri 3 Jekulo Kudus) 

ini, kurikulum dapat mengelola data kelas sesuai dengan kebutuhan sekolah. Form 

kelas yang dapat di lihat pada gambar 5.18 

 

 

Gambar 5.18 Form Kelas 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.18 From Kelas dimana akan memperjelas 

dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Kelas.php yang akan 

ditampilkan pada gambar 5.19 Script Form Kelas sebagai berikut : 

 

Gambar 5.19 Script Form Kelas 
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Mengelola halaman master kelas ini dapat berupa tambah halaman baru. 

Nantinya akan muncul form pengisian Nama Kelas. Form Tambah data kelas yang 

dapat di lihat pada gambar 5.20 

 

 

Gambar 5.20 Form Kelas Baru 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.20 From Kelas Baru dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama 

Tambah_Kelas.php yang akan ditampilkan pada gambar 5.21 Script Form Kelas 

Baru sebagai berikut : 

 

Gambar 5.21 Script Form Kelas Baru 
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Mengelola halaman master kelas ini dapat berupa edit kelas. Nantinya akan 

muncul Nama kelas yang harus diisi sesuai data kelas yang akan di edit. Form Edit 

data kelas yang dapat di lihat pada gambar 5.22 

 

 

Gambar 5.22 Form Edit Kelas 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.22 Form Edit Kelas dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama 

Edit_Kelas.php yang akan ditampilkan pada gambar 5.23 Script Form Edit Kelas sbg 

berikut:

 

Gambar 5.23 Script Form Edit Kelas 

 

 

 

 



76 

 

 

 

Halaman master Siswa ini dapat berupa edit siswa, Tambah siswa baru, dan 

hapus siswa. Form Edit Master data siswa yang dapat di lihat pada gambar 5.24 

 

Gambar 5.24 Form Siswa 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.24 Form Siswa dimana akan memperjelas 

dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Siswa.php yang akan 

ditampilkan pada gambar 5.25 Script From Siswa sebagai berikut :

 

 Gambar 5.25 Script From Siswa 
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Mengelola halaman master siswa ini dapat berupa tambah siswa baru. Nantinya 

akan muncul form pengisian seperti dibawah ini: 

a. Nis  : digunakan untuk mengisi nomor induk siswa. 

b. Nama  : digunakan untuk mengisi nama siswa. 

c. Kelas  : digunakan untuk mengisi kelas siswa. 

d. Tanggal Lahir : digunakan untuk mengisi tanggal lahir siswa. 

e. Jenis kelamin : digunakan untuk menginputkan jenis kelamin siswa. 

f. Alamat  : digunakan untuk menginputkan alamat siswa. 

 

Form Tambah data siswa yang dapat di lihat pada gambar 5.26 

 

 

Gambar 5.26 Form Siswa Baru 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.26 Form Siswa Baru dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama 

Tambah_Siswa.php yang akan ditampilkan pada gambar 5.27 Script Form Siswa 

Baru sebagai berikut: 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.26 Form Siswa Baru dimana akan memperjelas dan 

mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Tambah_Siswa.php yang 

akan ditampilkan pada gambar 5.27 Script Form Siswa Baru sebagai berikut: 

 

Gambar 5.27 Script Form Siswa Baru 
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Mengelola halaman master kelas ini dapat berupa edit siswa. Nantinya akan 

muncul seperti halnya menginputkan data siswa baru yang diedit sesuai dengan 

kebutuhan. Form Edit data siswa yang dapat di lihat pada gambar 5.28 

 

 

Gambar 5.28 Form Edit Siswa 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.28 Form Edit Siswa dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama 

Edit_Siswa.php yang akan ditampilkan pada gambar 5.29 Script Form Edit Siswa 

sebagai berikut: 

   



83 

 

 

Berikut adalah lanjutan gambar 5.28 Form Edit Siswa dimana akan memperjelas dan 

mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Edit_Siswa.php yang akan 

ditampilkan pada gambar 5.29 Script Form Edit Siswa sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 5.29 Script Form Edit Siswa 
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Pada halaman kriteria ini merupakan form untuk mengelola nilai kriteria pada 

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kelas Terfavorit Dengan Metode 

Multifactor Evaluation Process (MFEP) (Studi Kasus SMP Negeri 3 Jekulo Kudus) 

ini. Form Kriteria yang dapat di lihat pada gambar 5.30 

 

 

Gambar 5.30 Form Kriteria 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.30 Form Kriteria dimana akan memperjelas 

dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Kriteria.php yang akan 

ditampilkan pada gambar 5.31 Script Form kriteria sebagai berikut:

 

Gambar 5.31 Script Form kriteria 
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Pada halaman kriteria ter dapat subkriteria, pada subkriteria digunakan untuk 

menginputkan nilai sub kriteria dari masing-masing kriteria pada Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Kelas Terfavorit Dengan Metode Multifactor Evaluation 

Process (MFEP) (Studi Kasus SMP Negeri 3 Jekulo Kudus) ini. Form Subkriteria 

yang dapat di lihat pada gambar 5.32 

 

 

Gambar 5.32 Form Subkriteria 
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       Berikut adalah lanjutan gambar 5.32 Form Subkriteria dimana akan memperjelas 

dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama SubKriteria.php yang 

akan ditampilkan pada gambar 5.33 Script Form Subkriteria sebagai berikut:

  

Gambar 5.33 Script Form Subkriteria 
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Halaman Input penilaian merupakan halaman untuk menilai setiap masing-

masing siswa sesuai dengan masing-masing kriteria pada Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Kelas Terfavorit Dengan Metode Multifactor Evaluation 

Process (MFEP) (Studi Kasus SMP Negeri 3 Jekulo Kudus). Form Input Penilaian 

yang dapat di lihat pada gambar 5.34 

 

 

Gambar 5.34 Form Input Penilaian 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.34 Form Input Penilaian dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama 

Input_Nilai.php yang akan ditampilkan pada gambar 5.35 Script Form Input 

Penilaian sebagai berikut:

 

Gambar 5.35 Script Form Input Penilaian 
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Halaman penilaian merupakan halaman hasil penilaian dari masing-masing 

kelas setiap siswa sesuai dengan masing-masing kriteria pada Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Kelas Terfavorit Dengan Metode Multifactor Evaluation 

Process (MFEP) (Studi Kasus SMP Negeri 3 Jekulo Kudus). Form Penilaian yang 

dapat di lihat pada gambar 5.36 

 

Gambar 5.36 Form Penilaian 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.36 Form Penilaian dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Nilai.php 

yang akan ditampilkan pada gambar 5.37 Script Form Penilaian sebagai berikut :
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.36 Form Penilaian dimana akan memperjelas dan 

mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Nilai.php yang akan 

ditampilkan pada gambar 5.37 Script Form Penilaian sebagai berikut :
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.36 Form Penilaian dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Nilai.php 

yang akan ditampilkan pada gambar 5.37 Script Form Penilaian sebagai berikut : 
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 Berikut adalah lanjutan gambar 5.36 Form Penilaian dimana akan memperjelas dan 

mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Nilai.php yang akan 

ditampilkan pada gambar 5.37 Script Form Penilaian sebagai berikut :
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  Berikut adalah lanjutan gambar 5.36 Form Penilaian dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Nilai.php 

yang akan ditampilkan pada gambar 5.37 Script Form Penilaian sebagai berikut :
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  Berikut adalah lanjutan gambar 5.36 Form Penilaian dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Nilai.php 

yang akan ditampilkan pada gambar 5.37 Script Form Penilaian sebagai berikut :
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  Berikut adalah lanjutan gambar 5.36 Form Penilaian dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama Nilai.php 

yang akan ditampilkan pada gambar 5.37 Script Form Penilaian sebagai berikut :

 

 

Gambar 5.37 Script Form Penilaian 



98 

 

 

Halaman Pengumuman merupakan halaman hasil penilaian dari kelas pada 

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kelas Terfavorit Dengan Metode 

Multifactor Evaluation Process (MFEP) (Studi Kasus SMP Negeri 3 Jekulo Kudus). 

Form Pengumuman yang dapat di lihat pada gambar 5.38 

 

Gambar 5.38 Form Pengumuman 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.38 Form Pengumuman dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama 

pengumuman.php yang akan ditampilkan pada gambar 5.39 Script Form 

Pengumuman sebagai berikut :
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            Berikut adalah lanjutan gambar 5.38 Form Pengumuman dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama 

pengumuman.php yang akan ditampilkan pada gambar 5.39 Script Form 

Pengumuman sebagai berikut :
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          Berikut adalah lanjutan gambar 5.38 Form Pengumuman dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama 

pengumuman.php yang akan ditampilkan pada gambar 5.39 Script Form 

Pengumuman sebagai berikut :

 

Gambar 5.39 Script Form Pengumuman 
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Halaman User Sistem merupakan halaman untuk mengelola user, pada 

halaman user system dilengkapi dengan penambahan user baru, edit user, dan hapus 

user. Form User sistem yang dapat di lihat pada gambar 5.40 

 

Gambar 5.40 Form User Sistem 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.40 Form User Sistem dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama User.php 

yang akan ditampilkan pada gambar 5.41 Script Form User Sistem sebagai berikut :

  

Gambar 5.41 Script Form User Sistem 
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Halaman tambah user system dapat digunakan untuk menambah daftar user 

seperti berikut ini: 

a. Nama user : digunakan untuk memberikan nama pengguna system. 

b. Username : digunakan untuk mengisi username pada system yang 

ditambahkan. 

c. Password : digunakan untuk memberikan password pada system. 

d. Level  : digunakan untuk mengisi level user berdasarkan stetus user. 

Mengelola Halaman User Sistem dapat dilihat pada gambar 5.42 

 

 

Gambar 5.42 Form Tambah User sistem 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.42 Form Tambah User sistem dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama 

Tambah_User.php yang akan ditampilkan pada gambar 5.43 Script Form Tambah 

User Sistem sebagai berikut : 

 

 

Gambar 5.43 Script Form Tambah User Sistem 
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Halaman edit User Sistem merupakan halaman untuk mengedit user sesuai 

dengan kebutuhan user. Form Edit User sistem yang dapat di lihat pada gambar 5.44 

 

 

Gambar 5.44 Form Edit User Sistem 
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Berikut adalah lanjutan gambar 5.44 Form Edit User Sistem dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama 

Edit_User.php yang akan ditampilkan pada gambar 5.45 Script Form Edit User 

Sistem sebagai berikut :
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 Berikut adalah lanjutan gambar 5.44 Form Edit User Sistem dimana akan 

memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan aplikasi dengan nama 

Edit_User.php yang akan ditampilkan pada gambar 5.45 Script Form Edit User 

Sistem sebagai berikut :

 

Gambar 5.45 Script Form Edit User Sistem 
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5.3 Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi ini menggunakan pengujian pembandingan (black box) 

Aplikasi dinyatakan berhasil melewati pengujian apabila dalam percobaan-percobaan 

berikut aplikasi tidak menjadi error. Pada metode pengujian black box, aplikasi 

diberikan berbagai macam kondisi masukan, kemudian keluaran yang dihasilkan 

sistem dibandingkan dengan keluaran yang diharapkan. 

 

5.3.1 Hasil pengujian untuk proses Masuk (login ) 

Pengujian berikutnya adalah metode pengujian dengan metode black box 

untuk proses login. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 5.1. 

Tabel  5.1 Pengujian black box pada proses Masuk (login) . 

No. Skenario pengujian Test case 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

1. 

Mengosongkan 

semua isian data 

masuk, lalu langsung 

mengklik tombol 

„Login‟. 

username: 

- 

Password: 

- 

Sistem akan 

menolak akses login 

“username dan 

password masih 

kosong” 

Sesuai  Valid 

2. 

Hanya mengisi data 

Username dengan 

admin dan 

mengosongkan data 

Password, lalu 

langsung mengklik 

tombol „Login‟.  

Username: 

admin 

Password: 

- 

Sistem akan 

menolak akses login 

“username atau 

password anda 

salah”  

Sesuai  Valid 

3. 

Hanya mengisi data 

password dan 

mengosongkan data 

username, lalu 

langsung mengklik 

tombol „Login‟.  

Username: 

- 

Password: 

admin 

Sistem akan 

menolak akses login 

“username atau 

password anda 

salah” 

Sesuai  Valid 
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No. Skenario pengujian Test case 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

4. 

Menginputkan 

dengan kondisi salah 

satu data benar dan 

satu lagi salah, lalu 

langsung mengklik 

tombol „Login‟.  

Username: 

admin 

(salah). 

Password: 

admin 

(benar). 

Sistem akan 

menolak akses login 

“username atau 

password anda 

salah” 

Sesuai  Valid 

6. 

Menginputkan data 

login yang benar, lalu 

mengklik tombol 

„Login‟.  

Nama: 

admin 

Kata 

sandi: 

admin 

Sistem menerima 

akses login dan 

kemudian langsung 

menampilkan form 

dasboard pada level 

administrator.  

Sesuai  Valid 

 

Keterangan : (-):Data kosong. 

Pada pengujian proses login, ada tiga kondisi yang harus dipenuhi pada saat 

melakukan Masuk (login). Ketiga proses itu yaitu yang pertama adalah melengkapi 

semua field login. Kedua adalah bahwa username terdapat dalam basis data. Ketiga 

adalah jika password yang diinputkan cocok dengan password yang tersimpan dalam 

basis data. Proses query hanya akan dijalankan apabila ketiga syarat tersebut 

dipenuhi. Apabila syarat tidak terpenuhi maka proses login tidak akan berhasil dan 

menampilkan pesan peringatan pada pengguna. 

 

5.3.2 Hasil pengujian untuk proses Keluar (logout)  

Pengujian berikutnya adalah metode pengujian dengan metode black box 

untuk proses keluar dari sistem. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 5.2. 

Tabel  5.2 Pengujian black box pada proses Keluar (logout). 

Skenario 

pengujian 
Test case Hasil yang diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

Ingin keluar Mengklik Sistem menerima akses Sesuai  Valid 
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Skenario 

pengujian 
Test case Hasil yang diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

dari sistem 

dengan 

mengklik 

tombol 

“Keluar”. 

tombol 

“Keluar” 

keluar (logout)  “Anda 

Keluar Dari Halaman 

Administrator” dan 

kemudian langsung 

menampilkan halaman login. 

 

5.3.3 Hasil pengujian untuk proses Input Data  

Pengujian berikutnya adalah metode pengujian dengan metode black box 

untuk proses input data. Hasil pengujian black box pada pada proses Input Kriteria 

ditunjukkan pada Tabel 5.3 

Tabel  5.3 Pengujian black box pada proses Input kriteria. 

No. 
Skenario 

pengujian 
Test case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

1. 

Mengosongkan 

salah satu nilai 

kriteria dan  

mengklik 

tombol 

„Update‟. 

Kedisiplinan : 0.2 

Kreativitas : 0.3 

Absensi : 0.9 

Nilai : 0.4 

Keaktifan : - 

Sistem akan 

menolak akses 

“ data kurang 

dari 0” 

Sesuai  Valid 

2 

Mengosongkan 

semua nilai 

kriteria dan  

mengklik 

tombol 

„Update‟. 

Kedisiplinan : - 

Kreativitas : - 

Absensi : - 

Nilai : - 

Keaktifan : - 

Sistem akan 

menolak akses 

“ data kurang 

dari 0” 

Sesuai  Valid 

3 

Mengisi salah 

satu nilai 

kriteria diatas 1 

dan  mengklik 

Kedisiplinan : - 

Kreativitas : 2 

Absensi : - 

Nilai : - 

Sistem akan 

menolak akses 

“ data lebih 

dari 0” 

Sesuai  Valid 



112 

 

 

No. 
Skenario 

pengujian 
Test case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

tombol 

„Update‟. 

Keaktifan : - 

4 

Mengisi semua 

nilai dan 

mengisi salah 

satu nilai 

kriteria diatas 1 

lalu  mengklik 

tombol 

„Update‟. 

Kedisiplinan : 0.2 

Kreativitas : 0.3 

Absensi : 0.9 

Nilai : 0.4 

Keaktifan : 2 

Sistem akan 

menolak akses 

“ data lebih 

dari 0” 

Sesuai  Valid 

5 

Mengisi semua 

nilai kriteria 

lalu  mengklik 

tombol 

„Update‟. 

Kedisiplinan : 0.2 

Kreativitas : 0.3 

Absensi : 0.9 

Nilai : 0.4 

Keaktifan : 0.8 

Sistem akan 

menerima dan 

menyimpan “ 

data diupdate” 

Sesuai  Valid 

 

Hasil pengujian black box pada pada proses Input subkriteria ditunjukkan 

pada Tabel 5.4 

Tabel  5.4 Pengujian black box pada proses Input subkriteria 

No. 
Skenario 

pengujian 
Test case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

1. 

Mengosongkan 

salah satu nilai 

sub kriteria dan  

mengklik 

tombol 

„Update‟. 

Keterlambatan  : 0.2 

Pelanggaran  : - 

 

Sistem akan 

menolak akses 

“ data kurang 

dari 0” 

Sesuai  Valid 

2 Mengosongkan Keterlambatan  : - Sistem akan Sesuai  Valid 
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No. 
Skenario 

pengujian 
Test case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

semua nilai sub 

kriteria dan  

mengklik 

tombol 

„Update‟. 

Pelanggaran  : - 

 

menolak akses 

“ data kurang 

dari 0” 

3 

Mengisi salah 

satu nilai sub 

kriteria diatas 1 

dan  mengklik 

tombol 

„Update‟. 

Keterlambatan  : 2 

Pelanggaran  : - 

 

Sistem akan 

menolak akses 

“ data lebih 

dari 0” 

Sesuai  Valid 

4 

Mengisi semua 

nilai dan 

mengisi salah 

satu nilai 

kriteria diatas 1 

lalu  mengklik 

tombol 

„Update‟. 

Keterlambatan  : 0.2 

Pelanggaran  : 2 

 

Sistem akan 

menolak akses 

“ data lebih 

dari 0” 

Sesuai  Valid 

5 

Mengisi semua 

nilai kriteria 

lalu  mengklik 

tombol 

„Update‟. 

Keterlambatan  : 0.2 

Pelanggaran  : 0.8 

 

Sistem akan 

menerima dan 

menyimpan “ 

data diupdate” 

Sesuai  Valid 
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Hasil pengujian black box pada pada proses input ganti password ditunjukkan 

pada Tabel 5.5 

Tabel  5.5 Pengujian black box pada proses Input ganti password. 

No. Skenario pengujian Test case 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

1. 

Mengosongkan semua 

isian data input ganti 

password, lalu 

langsung mengklik 

tombol „Simpan‟. 

Password  

lama: - 

Password 

baru: - 

 

Sistem akan 

menolak akses. 
Sesuai  Valid 

2 

Mengisi semua isian 

data ganti password, 

lalu mengklik tombol 

„Simpan‟. 

Password  

lama: any 

Password 

baru: any 

 

Sistem akan 

menerima dan 

menyimpan. 

Sesuai  Valid 

 

Hasil pengujian black box pada pada proses Input proses penilaian 

ditunjukkan pada Tabel 5.6. 

Tabel  5.6 Pengujian black box pada proses Input penilain. 

No. 
Skenario 

pengujian 
Test case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

1. 

Mengosongkan 

semua isian data 

penilaian, lalu 

langsung mengklik 

tombol „Simpan”. 

Keterlambata : - 

Pelanggaran : - 

Footsal : - 

Voli :- 

Pimpong : - 

Menyanyi : - 

Daur Ulang : - 

Holahop : - 

Kebersihan : - 

Alpha : - 

Sistem akan 

menolak 

akses. 

Sesuai  Valid 
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No. 
Skenario 

pengujian 
Test case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

Sakit : - 

Ijin : - 

UTS : - 

UAS : - 

Pramuka : - 

Prestasi : - 

2 

Mengisi semua data 

penilaian, lalu 

langsung mengklik 

tombol „Simpan‟ 

Keterlambata : 0.2 

Pelanggaran : 0.5 

Footsal : 0.8 

Voli :0.023 

Pimpong : 0.4 

Menyanyi : 0.8 

Daur Ulang : 0.4 

Holahop : 0.6 

Kebersihan : 0.4 

Alpha : 1 

Sakit : 2 

Ijin : 3 

UTS : 0.8 

UAS : 0.6 

Pramuka : 8 

Prestasi : 1 

Sistem akan 

menerima dan 

menyimpan 

dalam 

database. 

Sesuai  Valid 

3 

Mengisi semua data 

penilaian dan 

mengosongkan 

salah satu data 

penilaian, lalu 

langsung mengklik 

tombol „Simpan‟ 

Keterlambata : - 

Pelanggaran : 0.5 

Footsal : 0.8 

Voli :0.023 

Pimpong : 0.4 

Menyanyi : 0.8 

Daur Ulang : 0.4 

Sistem akan 

menolak 
Sesuai  Valid 
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No. 
Skenario 

pengujian 
Test case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

Holahop : 0.6 

Kebersihan : 0.4 

Alpha : 1 

Sakit : 2 

Ijin : 3 

UTS : 0.8 

UAS : 0.6 

Pramuka : 8 

Prestasi : 1 

 

Pengujian berikutnya adalah metode pengujian dengan metode black box 

untuk proses input data. Hasil pengujian black box pada pada proses Input siswa 

ditunjukkan pada Tabel 5.7 

Tabel  5.7 Pengujian black box pada proses Input Siswa. 

No. 
Skenario 

pengujian 
Test case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

1. 

Mengosongkan 

semua isian 

data siswa, lalu 

langsung 

mengklik 

tombol „Input 

Data‟. 

Nis: - 

nama:- 

Kelas : - 

Tanggal lahir : - 

Jenis kelamin : - 

alamat:- 

Sistem akan 

menolak akses 

“Eror.. terjadi 

kesalahan saat 

memasukkan 

data siswa. Hal 

ini 

dimungkinkan 

terjadi karena 

nis sudah 

terdaftar atau 

anda belum 

melengkapi 

Sesuai  Valid 
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No. 
Skenario 

pengujian 
Test case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

data”. 

2 

Data diisi 

semua dan lalu 

langsung 

mengklik 

tombol „Input 

Data‟. 

Nis : 4003 

Nama : Any S 

Kelas : VII C 

Tanggal lahir :19-

12-1993 

Jenis kelamin : 

perempuan 

Alamat : ds 

Gondoharum 

Sistem akan 

menerima dan 

menyimpan 

data “ Data 

siswa telah 

berhasil 

ditambahkan”  

Sesuai  Valid 

3 

Data nis diisi 

kurang dari 4 

digit, dan 

mengisi semua 

data lalu 

mengeklik 

tombol „input 

data‟  

Nis :40003012 

(salah) 

Nama : Any S 

Kelas : VII C 

Tanggal lahir :19-

12-1993 

Jenis kelamin : 

perempuan 

Alamat : ds 

gondoharum 

Sistem akan 

menolak akses  
Sesuai  Valid 

4 

Data nis diisi 4 

digit dan data 

yang lain diisi 

semua kecuali 

nama 

mengeklik 

tombol „input 

data‟ 

Nis :4003 

Nama : - 

Kelas : XII C 

Tanggal lahir :19-

12-1993 

Jenis kelamin : 

perempuan 

Alamat : ds 

gondoharum 

Sistem akan 

menolak akses 

karena nim 

harus 4 digit 

“Anda harus 

mengisi data 

nama” 

Sesuai  Valid 
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Hasil pengujian black box pada pada proses Input kelas ditunjukkan pada Tabel 5.8 

Tabel  5.8 Pengujian black box pada proses Input Kelas 

No. Skenario pengujian Test case 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

1. 

Mengosongkan isian 

data kelas, lalu 

langsung mengklik 

tombol „Tambah 

Data‟. 

Kelas : - 

 

Sistem akan menolak 

akses “Data tidak 

lengkap atau salah 

Sesuai  Valid 

3 

Data diisi semua 

lalu langsung 

mengklik tombol 

„Tambah Data‟. 

Kelas :  

XII C 

 

Sistem akan 

menerima dan 

menyimpan “Data 

Kelas telah berhasil 

ditambahkan”  

Sesuai  Valid 

 

5.3.4 Kesimpulan Hasil Pengujian Black Box 

Dari  pengujian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perangkat  lunak  yang 

dibangun bebas dari kesalahan sintaks dan secara fungsional mengeluarkan hasil 

yang sesuai dengan yang diharapkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


