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MOTTO 

 

“ Teknologi ada untuk memudahkan kita bukan untuk 

menjerumuskan kita” 

*Penulis* 

“Jika kita hidup setiap hari seperti hari terakhir bagi kita, kita akan 

menciptakan sesuatu yang benar-benar besar akhirnya” 

*Steve Jobs* 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan penerimaan siswa baru 

di sekolah. Penelitian ini meliputi perancangan dan pembangunan Sistem Informasi 
Penerimaan Siswa Baru Berbasis WEB (PHP dan MySQL) dilengkapi SMS 
gateway, serta pengujian unjuk kerja sistem perangkat lunak. Pengujian berdasarkan  
aspek functionality, usability, reliability, efficiency, maintainability dan 
portability. Sistem informasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu proses 
pelaksanaan penerimaan siswa baru. 

Penelitian ini menggunakan metode penelian Research and Development (R&D). 
Tahapan pertama yaitu Identifikasi potensi dan masalah di SMAN 1 Parakan 
sebagai tempat penelitian. Tahapan kedua dilakukan analisis kebutuhan untuk 
mengetahui teknologi yang cocok untuk diterapkan, perangkat keras dan 
perangkat lunak dibutuhkan, serta pengguna yang akan menggunakan sistem ini. 
Tahapan ketiga dilakukan dengan melakukan desain perangkat lunak dengan 
menggunakan pendekatan terstruktur (procedural). Tahapan keempat yaitu 
implementasi atau pengembangan sistem. Tahap terakhir yaitu tahap pengujian kualitas 
perangkat lunak yang menggunakan beberapa instrument penelitian sesuai dengan 
standar ISO 9126 (functionality, usability, reliability, efficiency, maintainability 
dan portability). 

Berdasarkan hasil pengujian WEB yang dikembangkan menunjukkan hasil: 1) 
Pembangunan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis WEB (PHP dan 
MySQL) dilengkapi SMS gateway  telah melalui serangkaian proses rekayasa 
perangkat lunak dari desain hingga pengujian telah sesuai dengan spesifikasi; 2) unjuk 
kerja dari Sistem secara keseluruhan masuk dalam kategori “Baik” dengan rincian hasil 
uji per factor diperoleh persentase keberhasilan: a) functionality sebesar 98,38%, b) 
reliability sebesar 98,45%, c) 89,77% dari pengujian usability, d) efficiency 
sebesar 88,19% dan total page download time sebesar 1,660 second, e) 
maintainability testing yang baik/tinggi, dan f) Portability Testing yang baik/tinggi. 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas perangkat lunak dalam kategori “baik” 
dan “sangat layak” untuk diimplementasikan. 
 
Kata Kunci : PSB, WEB, functionality, usability, reliability, efficiency, 
maintainability, dan portability.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini sangat membantu semua 

kegiatan manusia, baik dalam pekerjaan individu maupun kelompok. Salah satu 

contoh pemanfaatan teknologi tersebut yaitu dalam pengolahan data atau 

informasi. Pengolahan data atau informasi yang semula dilakukan secara manual 

kini berubah menjadi lebih mudah dengan adanya software sistem pengolah data. 

Tujuan pemanfaatan teknologi tersebut adalah agar pengolahan data atau 

informasi yang tersedia dapat berlangsung dengan efisien, cepat, dan akurat. 

Telepon seluler (ponsel) atau telepon genggam (telgam) atau disebut pula 

handphone  (HP) adalah perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan 

dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa 

ke mana-mana (portabel, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan 

telepon menggunakan kabel (nirkabel; wireless). Handphone merupakan suatu 

alat komunikasi yang dapat menghubungkan komunikasi antar sesama orang. 

Handphone pada masa sekarang sudah sangat dibutuhkan oleh semua orang mulai 

dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Studi terbaru lembaga penelitian ROA 

(Research On Asia) Group mengungkapkan perkembangan pasar ponsel Indonesia 

yang terus tumbuh pesat.  
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Gambar 2. Indonesia Internet User 

Sumber: (APJII 2012) 
 

Dari grafik pada Gambar 2. di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan 

teknologi Internet di Indonesia mulai tumbuh semenjak tahun 1998. Di tahun 

1998 pengguna Internet di Indonesia hanya berjumlah 0,5 juta orang. Terus 

menerus tumbuh pesat hingga menyentuh angka 55 juta pengguna di tahun 2011 

dan 63 juta pengguna di tahun 2012. Begitu juga dengan tahun 2013, 2014, dan 

2015 diperkirakan pengguna Internet di Indonesia akan semakin meningkat 

hingga mencapai 139 juta pengguna. 

Penerimaan Siswa Baru merupakan (PSB) program kegiatan rutin tahunan 

yang diadakan di sekolah. Tujuan dari proses penerimaan siswa baru ini adalah 

untuk mencari bibit-bibit unggul siswa dengan melakukan proses seleksi calon 

siswa baru dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh sekolah. Program 

penerimaan siswa baru dilaksanakan sebelum proses Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) berlangsung. Disisi lain, sekolah yang merupakan instansi pemerintah 

yang bergerak di dunia pendidikan saling berlomba untuk mendapatkan input atau 

calon siswa yang unggul. Namun dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru 
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sering terjadi hambatan, misalnya ketidaktahuan calon siswa baru mengenai 

prosedur pendaftaran dan lokasinya, kesalahan penghitungan data, serta sulitnya 

memberikan informasi mengenai hasil penerimaan siswa baru. Proses 

pendaftaran, penyeleksian dan pengumuman merupakan langkah-langkah yang 

ditempuh untuk mengumpulkan data pendaftaran secara sistematis dalam upaya 

memperlancar program rutin tahunan sekolah, yaitu penerimaan siswa baru. Hal 

tersebut merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaring siswa yang 

berprestasi dari segi akademik maupun non-akademik. 

Pada kenyataannya, program penerimaan siswa baru disekolah-sekolah yang 

dimulai dengan proses pendaftaran, penyeleksian dan pengumuman tersebut 

masih dilaksanakan dengan cara manual, artinya dalam proses pemasukan, 

pengolahan, hingga penyaluran data atau informasi belum menggunakan 

komputerisasi secara maksimal.  Panitia harus mengolah data setiap ada pendaftar 

baru. Begitu juga dalam pengumuman hasil penerimaan siswa baru, panitia harus 

mengumumkan dengan cara mencari nilai terendah kemudian mengumumkan 

pada papan informasi di sekolah. Di lain sisi, calon siswa harus selalu melihat 

perkembangan pengumuman hasil penerimaan siswa baru di sekolah tersebut 

setiap saat. Oleh karena itu, proses penerimaan siswa baru manual ini sangat 

dinilai kurang efektif dan efisien, baik untuk panitia penerimaan siswa baru 

maupun untuk calon siswa baru sendiri.  Hal ini dikarenakan proses pelaksanaan 

penerimaan siswa baru tersebut dapat memakan waktu dan tenaga. 

SMA Negeri 1 Parakan adalah salah satu sekolah berstatus negeri di 

Kabupaten Temanggung. Sekolah yang terletak di Jl. Ngadirejo-Parakan 
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Kabupaten Temanggung ini setiap tahun mengadakan program kerja Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) atau disebut juga Penerimaan Siswa Baru (PSB). Pada 

pelaksanaannya, panitia PSB mengalami kesulitan-kesulitan berkaitan dengan 

pengolah data, seperti pendaftaran, penyeleksian dan pengumuman seperti yang 

telah diterangkan diatas. Banyaknya calon siswa baru yang mendaftar merupakan 

salah satu penyebabnya. Seperti pada PSB tahun ajaran 2012/2013 SMA Negeri 1 

Parakan menerima calon siswa sejumlah 256 siswa (8 kelas @ 32 siswa) dari 295 

pendaftar. Dalam pengolahan data, panitia masih merasa kesulitan. Serta belum 

digunakannya fasilitas Internet guna penyampaian informasi bersangkutan dengan 

pelaksanaan PSB. Penyeleksian calon siswa baru yang dengan mengakumulasikan 

jumlah nilai UAN, nilai prestasi dan nilai lokasi alamat rumah. Dalam 

penyampaian pengumuman pelaksanaan PSB sekolah masih dengan cara manual 

yaitu dengan menempelkannya di papan pengumuman sekolah. 

Sistem penerimaan siswa baru adalah sebuah sistem yang dirancang untuk 

melakukan otomasi seleksi penerimaan siswa baru (PSB). Dimulai dari proses 

penyampaian informasi prosedur pendaftaran siswa baru beserta lokasi 

penerimaan siswa baru. Informasi prosedur pendaftaran dijelaskan secara rinci 

sesuai dengan tahap-tahap pendaftaran yang harus dilakukan oleh calon siswa 

baru. Kemudian proses penyeleksian yang dilakukan oleh sistem secara otomasi 

memberikan pengumuman hasil seleksi yang dilakukan secara online. Selain 

dilaksanakan secara online melalui WEB, pengumuman hasil penyeleksian 

penerimaan siswa baru juga dilaksanakan dengan SMS gateway. Calon siswa baru 

dapat mengetahui pengumuman secara mudah menggunakan SMS. Pelaksanaan 
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Penerimaan Siswa Baru secara online dinilai memiliki keunggulan dan 

keuntungan tersendiri. Selain lebih efisien, PSB online lebih transparan dan 

terbuka. Termasuk memudahkan pemantauan baik oleh siswa atau orang tua dan 

masyarakat maupun oleh dinas dan pihak-pihak terkait. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuatlah penelitian mengenai 

“Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis WEB 

(PHP dan MySQL) Dilengkapi dengan SMS Gateway” untuk melancarkan 

proses penerimaan siswa baru secara efektif, efisien dan transparan. Aplikasi ini 

menggunakan bahasa pemrograman PHP  dan  sebagai database adalah  MySQL, 

serta GAMMU. Adapun tools yang digunakan yaitu, dreamweaver 8 untuk 

mendesain dan pengkodingan aplikasi. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas didapatkan beberapa 

identifikasi permasalahan seperti berikut :  

1. Banyaknya jumlah calon siswa baru yang mendaftar di sekolah menyulitkan 

panitia PSB khususnya pada bagian pengolahan data. 

2. Sulitnya mensosialisasikan informasi mengenai proses penerimaan siswa baru. 

3. Pengolahan data dalam proses penerimaan siswa baru masih berjalan manual 

dan banyaknya data nilai yang harus diolah. 

4. Sulitnya calon siswa baru mengetahui hasil seleksi penerimaan siswa baru. 

5. Semakin tingginya pengguna handphone dan Internet dari tahun ke tahun di 

Indonesia, namun kelebihan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. 

6. Belum adanya Sistem Informasi PSB online di SMA N 1 Parakan. 



7 
 

C. Pembatasan Masalah 

Dari beberapa identifikasi masalah yang telah didapatkan diatas kemudian 

diambil pembatasan masalahnya yaitu tidak adanya sistem informasi penerimaan 

siswa baru online untuk membantu proses penerimaan siswa baru di SMA Negeri 

1 Parakan. 

D. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah serta batasan masalah diatas 

maka dirumuskan permasalahan :  

1. Bagaimana pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis 

WEB dengan PHP dan MySQL yang mampu mengelola pelaksanaan 

Penerimaan Siswa Baru yaitu penyampaian informasi pelaksanaan PSB, 

pendaftaran, seleksi, dan pengumuman? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru 

Berbasis WEB (PHP dan MySQL) yang dilengkapi dengan SMS Gateway 

berdasarkan aspek functionality, usability, reliability, efficiency, 

maintainability dan portability (ISO 9126)? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis WEB 

(PHP dan MySQL) yang dilengkapi dengan SMS gateway ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Menghasilkan  perangkat lunak Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru 

Berbasis WEB (PHP dan MySQL) yang mampu mengelola pelaksanaan 
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Penerimaan Siswa Baru yaitu penyampaian informasi pelaksanaan PSB, 

pendaftaran, seleksi, dan pengumuman. 

2. Mengetahui tingkat kelayakan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru 

Berbasis WEB (PHP dan MySQL) yang dilengkapi dengan SMS Gateway 

berdasarka aspek functionality, usability, reliability, efficiency, maintainability 

dan portability (ISO 9126). 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dengan adanya Sistem Informasi Penerimaan Siswa 

Baru Berbasis WEB (PHP dan MySQL) yang Dilengkapi dengan SMS Gateway  

ini yaitu: 

1. Penulis 

a. Untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di bangku kuliah.     

b. Dapat dijadikan acuan dalam pembuatan sistem yang lebih kompleks dalam 

waktu berikutnya. 

2. Bagi Siswa 

a. Membantu calon siswa baru mengetahui prosedur pendaftran penerimaan 

siswa baru untuk mendaftarkan diri. 

b. Membantu siswa untuk mengetahui pengumuman penerimaan siswa baru 

lebih cepat dan efektif. 

3. Bagi Panitia Penerimaan Siswa Baru. 

a. Mempermudah pengelolaan data penerimaan siswa baru. 

b. Mempermudah publikasi prosedur penerimaan siswa baru secara jelas. 

c. Mempermudah mengumumkan hasil peneriman siswa baru. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Kerangka Teori 

1. Konsep Dasar Sistem Informasi 

“Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi, yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diberikan”, (Supriyanto 2005). 

Transformasi data menjadi informasi dapat dilihat pada gambar 3. berikut: 

 
Gambar 3. Transformasi Data Menjadi Informasi 

Sumber: (Kristanto 2003) 

“Sebuah sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data 

menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut”, (Kristanto 2003). 

Sedangkan “Sistem Informasi Berbasis Komputer atau Computer-Based 

Information System (CBIS) adalah sebuah informasi yang menggunakan komputer 

dan teknologi telekomunikasi untuk melakukan tugas dengan komponen dasar 

dari sistem informasi antara lain hardware, software, database, network, 

people”,(Sutarman 2009). 
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Berdasarkan gambaran tersebut maka dapat dikatakan bahwa sistem informasi 

adalah suatu sistem yang menerima sumber-sumber data sebagai masukan dan 

memprosesnya menjadi produk informasi sebagai keluaran. Suatu sistem 

informasi memakai sumber daya manusia, perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software) untuk melakukan aktivitas masukan, pemrosesan 

keluar, penyimpanan, kontrol dan untuk mengubah sumber-sumber data ke dalam 

produk informasi. 

2. Internet 

“Internet adalah jaringan komputer yang terdiri atas jaringan-jaringan kecil 

yang saling terhubung yang menjangkau seluruh dunia dan menjadi suatu 

kebutuhan bagi setiap orang baik untuk kepentingan pendidikan maupun hiburan”, 

(Oetomo 2002). Sedangkan “Internet (Interconnected Networking), yaitu 

kumpulan luas jaringan komputer yang saling berhubungan dengan jaringan 

komunikasi yang ada di seluruh dunia. Internet merupakan gabungan dari 

berbagai network dengan tata cara yang universal”, (Lantip Diat Prasojo 2011). 

“Internet akronim dari Interconnection Networking adalah jaringan komputer 

dengan skala dunia. Teknologi Internet memakai protocol TCP/IP”,  (Supardi 

2009). 

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut diatas mengenai pengertian 

Internet dapat ditarik kesimpulan bahwa Internet adalah suatu kumpulan dari 

beberapa jaringan komputer yang saling berkaitan dan berpengaruh. Didalamnya 

terdapat informasi-informasi yang sangat penting untuk diketahui oleh para 

penggunanya untuk segala kepentingan. 
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3. PHP dan MySQL 

“PHP merupakan bahasa program berbentuk script yang diletakkan di dalam 

WEB server yang digunakan dalam dunia WEB site. Fungsi utama PHP dalam 

membuat aplikasi WEB adalah untuk menghubungkan database dengan WEB, 

dan mendukung system database MySQL”, (Nugroho 2004). PHP banyak dipakai 

untuk memrogram situs WEB dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan 

digunakan untuk pemakaian lain. 

“MySQL adalah salah satu aplikasi database server yang sangat terkenal hari 
ini. MySQL  (My Structure Query Language) adalah sebuah program pembuat 
database yang bersifat open source, artinya siapa saja boleh menggunakannya dan 
tidak dicekal. Kelebihan dari MySQL adalah menggunakan bahasa Query standar 
yang dimiliki SQL (Structure Query Language). Program-program aplikasi 
pendukung MySQL, yaitu PHP, Visual Delphi, Visual Basic, Cold Fision, dll”, 
(Nugroho 2004). 

 
PHP sangat fleksibel dalam penggunaan database, salah satu yang paling 

umum digunakan adalah MySQL. PHP MySQL  mempunyai banyak kelebihan, 

sehingga banyak digunakan oleh para programer. Kelebihan-kelebihan dari 

penggunaan PHP MySQL adalah: 

a. Tidak melakukan kompilasi dalam penggunaannya. 

b. Mudah dibuat dan cepat dijalankan. 

c. Secara pemahaman, bahasanya mudah dipelajari dan referensinya banyak 

d. PHP merupakan bahasa pemrograman open source yang dapat dijalankan 

berbagai WEB server diberbagai macam sistem operasi. 

e. MySQL mampu menampung data yang cukup besar dan proses loading yang 

cepat dalam pemanggilan data. 

f. MySQL adalah database opensource yang multi user. 
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g. MySQL memiliki tingkat security yang baik dan struktur tabel yang fleksibel. 

4. SMS Gateway 

SMS Gateway adalah aplikasi SMS dimana pesan yang diterima dan 

dikirimkan menggunakan bantuan Gateway Device terintegrasi dengan database 

server yang dapat mendistribusikan pesan SMS secara otomatis, (Ramadhika 

2012). Kelebihan SMS Gateway adalah aplikasi berbasis komputer secara 

otomatis, dan dapat menyimpan data dalam  jumlah yang banyak dalam hardisk 

server. SMS Gateway adalah sebuah sistem penghubung komputer dengan client 

menggunakan SMS.  

 

Gambar 4. Ilustrasi SMS Gateway dengan Database MySQL 
Sumber: (Ramadhika 2012) 

Gambar 4. diatas merupakan ilustrasi cara kerja dari SMS Gateway dengan 

Database MySQL. Client mengirim pesan SMS, contoh: (cek_no) kirim ke 

081345. Pesan melewati jalur jaringan selular. Pesan yang telah diterima oleh 

SMS gateway yang berupa gsm modem. Pesan akan diproses dalam sistem 

aplikasi. Kemudian sistem akan membalas secara otomatis dengan pesan balasan 
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yang sudah disiapkan dalam database server. Entitas dalam SMS Gateway adalah 

aplikasi pengirim SMS, database, GAMMU, SMS Devices, dan client. 

5. Alat Pengembangan Sistem 

a. Diagram Konteks 

“Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari satu proses yang 

menggambarkan ruang lingkup suatu sistem”, (Al-Bahra 2005). Sedangkan  

“Diagram Konteks dibuat untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang 

akan diproses atau dengan kata lain diagram tersebut digunakan untuk 

mengembangkan sistem secara umum dan global dari keseluruhaan sistem yang 

ada”, (Subari 2004). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

diagram konteks adalah gambaran umum suatu sistem yang hanya terdiri dari satu 

proses sistem secara umum, menggambarkan sumber dan tujuan data, berjalan 

yang menggambarkan hubungan antara entitas satu dengan yang lainnya. 

b. Data Flow Diagram (DFD) 

“Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram menggambarkan suatu 

sistem secara manualisasi yang tersusun dalam kumpulan komponen sistem yang 

saling berhubungan sesuai dengan aturan mainnya”, (Subari 2004). Sedangkan 

“Data flow Diagram digunakan untuk menggambarkan suatu sistem secara logika 

tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan, 

serta digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur”, 

(Jogiyanto 2005). Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

DFD adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses dalam 

mengolah data disuatu sistem secara keseluruhan. 
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Uraian dari jenis-jenis Data Flow Diagram (DFD) diatas adalah sebagai 

berikut: 

1) Diagram Konteks 

“Diagram Konteks adalah diagram arus data untuk menggambarkan rancangan 

suatu obyek dari suatu sistem secara menyeluruh”, (Jogiyanto 2005). 

2) Diagram Nol/Zero (Overview Diagram) 

”Diagram ini dibuat untuk menggambarkan tahapan proses yang ada di dalam 

konteks, yang penjabarannya lebih terperinci”, (Subari 2004). Diagram Nol adalah 

diagram yang menggambarkan proses data flow diagram. Diagram nol 

memberikan secara menyeluruh mengenai sistem yang ditangani, menunjukkan 

tentang fungsi-fungsi utama atau proses yang ada, aliran dan external entity. 

3) Diagram Rinci (Level Diagram) 

”Diagram ini dibuat untuk menggambarkan arus data secara lebih rinci mendetail 

lagi dari tahapan proses yang ada di dalam diagram nol”, (Subari 2004). Diagram 

ini dibuat untuk menggambarkan arus data secara lebih rinci mendetail lagi dari 

tahapan proses yang ada di dalam diagram nol. 

c. Entity Relationship Diagram (ERD) 

“ERD adalah suatu komponen himpunan entitas dan relasi dilengkapi dengan 

atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang 

ditinjau. ERD menggambarkan data dan hubungan antar data secara global”, 

(Jogiyanto 2005). Jadi ERD atau entity relationship diagram dapat diartikan 

sebagai suatu kelompok dalam bentuk komponen yang memiliki atribut-atribut 
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sebagai simbol dari kenyataan. Terdapat beberapa kunci yang ada dalam ERD, 

yaitu primary key dan foreign key.  

6. Software Quality Testing 

Dalam proses testing perangkat lunak diperlukan sebuah parameter yang 

nantinya digunakan untuk melakukan uji kelayakan perangkat lunak yang dibuat. 

Kualitas perangkat lunak sendiri ditentukan oleh beberapa faktor yang berbeda – 

beda pada berbagai aplikasi.  

“International Organization of Standardization (ISO) atau organisasi 
internasional untuk standarisasi telah mendefinisikan satu set standar yang 
berkaitan dengan perangkat lunak. Set standar tersebut merupakan ISO 9126. 
Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat 
lunak dan mempresentasikan spesifikasi, desain dan pengkodean”, (Pressman 
1997). 

 
Gambar 5. Model software quality 

ISO 9126 banyak digunakan secara luas dikarenakan mencakup model 

kualitas dan metrik.  Set standar ISO 9126 sendiri mengidentifikasi karakteristik 
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kualitas perangkat lunak menjadi enam bagian seperti yang dijelaskan pada 

gambar 5. Karakteristik kualitas perangkat lunak ISO 9126 dijelaskan pada tabel 

1. antara lain: 

Tabel 1. Karakteristik perangkat lunak ISO 9126 

Karakteristik Sub-Karakteristik 

Functionality Suitability, accuracy, interoperability, compliance, 

security 

Reliability Maturiry, fault tolerance, recoverability 

Usability Understandability, learnability, operability. 

Efficiency Time behavior, resource behavior 

Maintainability Analyzability, changeability, stability, testability 

Portability Adaptability, installability, conformance, replaceability 

Sumber: (Pressman 2010) 

a. Functionality 

Fungsionalitas merupakan tingkatan kemampuan dimana perangkat lunak 

dapat memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna secara fungsi. 

“Aspek fungsionalitas yaitu kemampuan perangkat lunak berfokus pada 

kesesuaian satu set fungsi untuk dapat melakukan tugas-tugas tertentu atau fungsi 

utama”, (Zyrmiak 2010). Sebuah halaman WEB harus memiliki kemampuan 

untuk diakses oleh berbagai pengguna dengan environment atau lingkungan 

sistem yang berbeda-beda tanpa mengurangi fungsi yang ada dan hasil keluaran 

yang sesuai, (cross browser and multi platform). 

b. Reliability 

Software Reliability, tidak seperti banyak faktor kualitas lain, dapat diukur 

secara langsung dan diperkirakan menggunakan data historis dan perkembangan 
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data. “Software reliability is defined in statistical terms as the probability of 

failure-free operation of a computer program in a specified environment for a 

specified time”, (Pressman 2010). Artinya,  software reliability didefinisikan 

dalam istilah statistik sebagai probabilitas operasi kegagalan bebas dari program 

komputer dalam lingkungan tertentu untuk waktu tertentu. 

“Reliabilitas atau keandalan adalah pengukuran kesalahan yang terjadi dalam 

sistem. Keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan 

konsistensi di mana instrument mengukur konsep dan membantu menilai 

‘ketepatan’ sebuah pengukuran”, (Sekaran 2006). Jadi, Reliability merupakan 

kemampuan perangkat lunak terkait dengan level performansi. Dalam hal ini 

perangkat lunak diharuskan mampu menyediakan ketersediaan layanan yang 

dibutuhkan oleh pengguna. Reliability dapat diukur melalui (Nielsen 2012): 

1) Availability, yaitu persentase jarak waktu tertentu yang digunakan sistem 
2) Mean time between failure, jumlah total layanan waktu dibagi oleh total  

jumlah kesalahan. 
3) Failure on demand, kemungkinan bahwa sistem tidak dapat dijalankan  yang 

memungkinkan terjadi kegagalan. 
4) Support activity, jumlah laporan kesalahan yang telah diproses dan dihasilkan. 

 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan tools WAPT 8.1 untuk mengetahui 

jumlah kesalahan dalam sistem. WAPT menyediakan lingkungan untuk load, 

stress dan pengujian kinerja situs WEB dan aplikasi dengan antarmuka WEB. 

Dengan aplikasi ini didapatkan prosentase kegagalan atau error load. Pengujian 

ke-2 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Netsparker (WEB Application 

Scurity Scanner) yang dikembangkan oleh Mavituna Security yaitu perusahaan 

yang bergerak dibidang WEB application security expert. Pengujian ini untuk 

menghitung tingkat kesalahan serta tingkat keamanan dari sistem.  
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c. Usability 

“Usability adalah atribut kualitas yang digunakan untuk menilai seberapa 

mudah user interface suatu produk untuk digunakan. Sistem berhubungan dengan 

kepuasan pengguna terhadap tampilan antar muka (user interface) yang konsep 

dasarnya terletak pada program dapat bekerja sesuai dengan cara berpikir 

pengguna”, (Nielsen 2012). Usabilitas merupakan faktor dimana perangkat lunak 

dilihat dari sisi kemudahan pengguna. Dalam hal ini faktor yang berpengaruh 

adalah: familiar, konsisten, general, terprediksi, dan simpel. Pengguna dapat 

mengingat kegunaan setiap komponen antar mukan saat menggunakan sistem 

kembali. Sistem mampu terhindar dari kesalahan user interface dan dapat 

memperbaiki ketika terjadi kesalahan.  

“Usability test mengevaluasi sejauh mana pengguna dapat berinteraksi secara 

efektif dengan WEBApp dan sejauh mana WEBApp memandu aksi pengguna, 

menyediakan umpan balik yang bermakna, dan melaksanakan pendekatan 

interaksi yang konsisten”, (Pressman 2010). “Usability test menggunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh IBM untuk standar pengukuran usability 

perangkat lunak, yaitu Computer System Usability  Questionnaire (CSUQ)”, 

(Lewis 1993). WEB usability adalah kemampuan WEBsite memberikan 

pengalaman pengguna (user's experience) yang baik, berupa kemudahan 

dipelajari dan digunakan secara cepat dan efektif untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

d. Efficiency 
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Efficiency merupakan kemampuan dimana perangkat lunak yang berhubungan 

dengan sumber daya fisik yang digunakan ketika perangkat lunak dijalankan. 

Berhubungan dengan seberapa cepat pengguna menyelesaikan tugas setelah 

pengguna belajar menggunakan sistem. Sub karakteristik dari faktor efficiency 

antara lain, (Nielsen 2012): 

1) Time behavior, berkaitan dengan waktu yang diperlukan oleh sistem untuk 
menjalankan fungsinya dengan baik 

2) Resource Utilization, berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan oleh 
sistem untuk menjalankan fungsinya 

3) Efficiency Compiliance, kemampuan produk software untuk mematuhi 
standar, konvensi atau peraturan hukum dan resep serupa yang berhubungan 
dengan fungsi. 

 
Pengujian ini menggunakan alat ukur YSLOW yang dikembangkan oleh 

Yahoo Developer Network untuk mengukur perform efisiensi sebuah halaman 

WEBsite. “Performa yang akan diukur adalah besarnya bytes dalam satu 

dokumen, jumlah http request, kompresi GZIP, dan score/grade akhir”, (Network 

2013). 

Menurut Jacob Nielson yang dikutip oleh (Cindy 2012), “efficiency 

menjelaskan seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada 

saat mereka pertama kali mempelajari sistem tersebut”. Oleh karena itu untuk 

mengetahui baik atau tidaknya sistem yang berbasis WEB dari segi efficiency, 

dapat diketahui dari load time WEBsite tersebut. Load time WEBsite adalah 

waktu yang diperlukan oleh browser untuk menampilkan WEBsite secara 

keseluruhan. Kepuasan pengunjung sangat ditentukan oleh load time yang 

dimiliki oleh sebuah WEBsite. Software yang digunakan adalah WEBsite speed 
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test. Performa yang diukur adalah performance grade, jumlah request, load time, 

dan page size. 

"Pada smartphone, tingkat konversi turun oleh 3,5% ketika pengguna harus 

menunggu hanya satu detik untuk membuka WEB. Kemudian dalam 3 detik, 57 

persen pengguna akan meninggalkan situs WEB sepenuhnya", (Veen 2013). Jadi, 

pengujian lain untuk aspek efficiency juga dapat menghitung load time. Sistem 

yang bagus memiliki load time yang lebih sedikit sehingga pengunjung tidak 

membutuhkan waktu terlalu lama untuk memperoleh informasi. Kemudian sistem 

diuji menggunakan Compuware APM WEBsite Performance Test yang 

dikembangkan oleh Compuware Corporation untuk menguji kecepatan dari 

WEBsite.  

e. Maintanability 

“Maintanability merupakan kemampuan yang diperlukan dalam membuat 

perubahan perangkat lunak. Aspek maintainability dijelaskan sebagai usaha yang 

diperlukan untuk mencari dan membetulkan kesalahan pada sebuah program”, 

(McCall 1977). Sedangkan “syarat ISO 9126 mendefinisikan maintainability 

sebagai kemudahan sebuah perangkat lunak untuk dipahami, dikembangkan, dan 

diperbaiki”, (Pressman 1997). Faktor maintainability mendeskripsikan bagaimana 

perangkat lunak memiliki kemampuan untuk dilakukan perubahan – perubahan 

yang diperlukan. Kemampuan produk software yang akan dimodifikasi. 

Modifikasi dapat mencakup koreksi, perbaikan atau adaptasi perangkat lunak 

terhadap perubahan lingkungan, dan persyaratan dan spesifikasi fungsional.  
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“Pengujian aspek maintainability yang dilakukan dengan menguji perangkat 

lunak pada aspek instrumentation, consistency, dan simplicity. Pengujian untuk 

aspek maintainability ini menggunakan ukuram-ukuran (metrics). Kemudian 

pengujian dilakukan peneliti dengan uji secara operasional”,  (Land 2002).  

f. Portability 

“Syarat ISO 9126 mendefinisikan portability sebagai kemudahan sebuah 

perangkat lunak dapat dipindahkan dari suatu lingkungan ke lingkungan lain 

dengan mengacu pada indikator adaptability, installability, conformance, dan 

replacebility”, (Chua 2004). “Aspek portability didefinisikan sebagai aspek yang 

berkaitan dengan usaha yang diperlukan untuk dapat mentransfer sebuah program 

dari sebuah lingkungan perangkat keras atau lunak tertentu ke lingkungan yang 

lain”, (McCall 1977). “Pengujian untuk aspek portability ini dilakukan dengan 

menjalankan sistem pada browser berbasis desktop dan pada browser berbasis 

mobile”, (Consortium 2011).  

Portability merupakan faktor dimana perangkat lunak memiliki kemampuan 

untuk berjalan pada lingkungan yang berbeda–beda. Lingkungan yang berbeda 

dalam hal ini dapat berupa perbedaan perangkat keras maupun perbedaan 

perangkat lunak. Untuk menguji aspek portability dari sebuah WEB adalah dapat 

dijalankan pada empat browser berbasis desktop dan pada dua browser berbasis 

mobile. 

B. Kerangka Berpikir 

Berikut  Gambar 6. adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini: 
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Online merupakan alternatif penyelesaian masalah yang diambil. Uji kelayakan 

sistem diperlukan untuk menguji kehandalan sistem sebelum sistem 

diimplementasikan secara nyata. Revisi sistem digunakan untuk memperbaiki 

sistem apabila ditemukan kerusakan dalam sistem. 

Pada tahapan pengujian ini penulis mengacu pada ISO 9126 software quality 

factors yang digunakan pada pengujian validitas. ISO 9126 sendiri merupakan 

salah satu standar yang digunakan dalam melakukan uji kualitas perangkat lunak. 

Faktor yang diambil oleh penulis antara lain : 

1. Fungsionalitas (Functionality) 

2. Reliabilitas (Reliability) 

3. Usabilitas (Usability) 

4. Efisiensi (Efficiency) 

5. Maintainabilias (Maintainability) 

6. Portabilitas (Portability) 

C. Penelitian yang relevan 

Sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian, peneliti juga mendapati 

beberapa penelitian yang relevan mengenai Sistem informasi penerimaan siswa 

baru. Penelitian–penelitian sebelumnya yang relevan terhadap permasalahan 

peneliti tentang Sistem informasi penerimaan siswa baru antara lain penelitian 

yang dilakukan oleh Irwin Nugroho pada tahun 2011 dengan judul penelitiannya 

SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU BERBASIS WEB 

DENGAN PHP DAN MySQL. 
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Penelitian lain yang relevan adalah penelitian dengan judul Sistem Informasi 

Penerimaan Siswa Baru SMK Negeri 1 Kota Mojokerto Berbasis WEB dan SMS 

Gateway. Penelitian tersebut dilakukan oleh Lukman Qomarullah, Giva Andriana 

Mutiara, dan Boby Siswanto. Serta penelitian yang dilakukan oleh Pusparani 

Sholikhah dan  Khakim Ghozali pada tahun 2010 dengan judul penelitiaannya 

yaitu RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU 

ONLINE. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Penelitian tentang Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis WEB (PHP 

dan MySQL) dan SMS Gateway ini merupakan jenis penelitian Research and 

Development. Metode Research and Development adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu atau menyempurnakan produk 

yang telah ada, dan menguji keefektifan produk tersebut.  

2. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Parakan Temanggung. Adapun 

tempat penelitian ini dipilih dengan alasan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan PSB di sekolah ini masih dilakukan secara manual. 

b. Sekolah ini sudah memiliki fasilitas jaringan Internet dan perangkat komputer 

yang memadai. 

c. Kemampuan dan pengetahuan para guru maupun staf tata usaha yang cukup 

memadai dalam pengoperasian komputer dan Internet. 

B. Langkah – Langkah Penelitian 

Prosedur penelitian yang akan dilakukan berdasarkan metode penelitian dan 

pengembangan pada Gambar 7, antara lain : 
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dikembangkan. Studi literatur ini dikerjakan untuk mengumpulkan temuan riset 

dan informasi lain yang bersangkutan dengan pengembangan produk yang 

direncanakan.   

Analisis kebutuhan sistem bertujuan untuk mengetahui teknologi yang cocok 

untuk diterapkan, perangkat keras dan perangkat lunak dibutuhkan, serta 

pengguna yang akan menggunakan sistem ini. Berikut ini adalah analisis 

kebutuhan dalam pengembangan sistem antara lain : 

a. Perangkat Hardware 

1) Seperangkat Komputer 

Pada penelitian ini penulis menggunakan seperangkat laptop dengan spesifikasi: 

a) Processor core2duo 2.5GHz,  

b) Memmory DDR2 2GB,  

c) Harddisk 250GB,  

d) Sistem operasi Windows. 

2) Printer 

Perangkat pencetak atau printer yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah printer Canon MP 190. 

3) Koneksi Internet 

Pengembangan perangkat lunak penulis menggunakan koneksi Internet 

broadband dengan modem CDMA, GSM serta koneksi jaringan local kampus 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

4) Handphone 

Pengembang menggunakan handphone GSM dengan segala tipe. 
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b. Perangkat Software 

1) Macromedia Dreamweaver 8 

Macromedia Dreamweaver 8 digunakan untuk membuat dokumen HTML dan 

untuk mengelola situs. 

2) Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop digunakan untuk membuat dan mengubah gambar untuk 

dijadikan header, footer, tombol-tombol, icon, dan lain-lain yang akan 

ditampilkan dalam halaman WEB. 

3) XAMPP versi 1.7.4 

XAMPP digunakan untuk menjalankan Apache dan MySQL. 

4) MySQL 

MySQL digunakan untuk membuat database dan menyimpan data-data yang 

dibutuhkan dalam pembuatan sistem. 

5) GAMMU 

GAMMU adalah sebuah aplikasi cross-platform yang digunakan untuk 

menjembatani atau mengomunikasikan antara database SMS Gateway dengan 

SMS devices. 

6) WEB Browser. 

WEB Browser : Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, dan sejenisnya. 

7) MySQL Workbench 5.2 

MySQL Workbench 5.2 digunakan untuk membuat trigger dan memasukannya ke 

dalam database untuk aplikasi SMS gateway. 
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c. User 

User adalah bagian yang sangat penting dari sebuah sistem operasi, karena 

user adalah komponen dari sistem komputer yang dihubungkan oleh sistem 

operasi agar dapat mengerjakan perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang 

diberikan oleh user. User berperan penting karena user adalah pemegang 

kekuasaan penuh terhadap sistem operasi, apabila terjadi kesalahan instruksi maka 

sebuah sistem operasi bias mengalami crash atau kerusakan. User merupakan 

individu yang menggunakan sistem.  

Dalam sistem yang akan dibuat terdapat tiga user, yaitu:  

1) Super Administrator. 

Super administrator adalah individu atau orang yang bertanggungjawab dalam 

menentukan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam sistem. Tipe pengguna ini 

terdiri dari panitia PSB yang bertugas mengelola kebutuhan sistem dan 

administrator, seperti data user, sekolah asal, kecamatan, prestasi dan berita. 

2) Administrator. 

Administrator adalah individu atau orang atau orang-orang yang bertugas untuk 

mengurusi hal-hal administrasi dan bertanggung jawab dalam mengelola segala 

data atau informasi yang ada pada sistem. Dalam hal ini, seorang administrator 

yang bertugas untuk mengelola dalam mengelola data peserta, seperti pendaftaran 

peserta dan pendaftaran ulang. 

3) User. 

Sedangkan user peserta yaitu pengguna sistem diluar administrator dan super 

administrator. Pengguna jenis ini terdiri dari peserta, orang tua/wali peserta, 
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maupun calon peserta yang akan memonitor pelaksanaan dan hasil PSB dari 

komputer manapun yang terhubung dengan jaringan Internet. 

d. Database 

Database yang digunakan pada sistem ini adalah MySQL. Database ini dipilih 

karena sejauh ini terbukti populer dan handal dalam menangani sistem berbasis 

WEB. Selain itu, database ini juga mampu terintegrasi dengan baik dengan 

bahasa pemrograman PHP. 

3. Desain/Pemodelan Sistem 

Setelah dilakukan analisis kebutuhan sistem, tahap selanjutnya adalah desain 

sistem yang bertujuan menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Desain 

sistem dilakukan dengan pendekatan terstruktur (procedural). Berikut desain atau 

pemodelan sistemnya: 

a. Desain Proses 

1) Data Flow Diagram (DFD) Konteks / DFD Level 0 

DFD Konteks merupakan alat untuk mendokumentasikan proses dalam suatu 

sistem yang menekankan fungsi pada sistem, cara menggunakan informasi yang 

tersimpan serta pemindahan informasi antar fungsi dalam sistem. Gambar 8. 

memperlihatkan DFD Konteks Sistem Informasi PSB. 
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Gambar 8. DFD Konteks Sistem Informasi PSB 

Gambar 8. diatas memperlihatkan bahwa sistem berinteraksi dengan tiga user, 

yaitu admin, super admin dan peserta. Tanda panah menunjukkan proses masukan 

dan keluaran sistem. 

2) Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

DFD Level 1 merupakan penjabaran lebih detail dari DFD Konteks. Pada 

DFD Level 1 ini proses-proses yang terjadi di sistem diuraikan sesuai dengan 

aktivitas yang dilakukan user terhadap sistem. Berikut ini gambar DFD Level 1 

Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru ditunjukkan pada Gambar 9. Dalam 

Gambar 9. diatas ditampilkan alur proses yang dilakukan user didalam sistem 

inoformasi penerimaan siswa baru. Pada gambar juga ditampilkan hubungan 

antara user, proses, dan penyimpanan data. Peserta disini yaitu calon siswa baru 

hanya mendapatkan hasil laporan. Sedangkan panitia PSB (admin dan 

superadmin) yang melakukan prosesnya. 
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Gambar 9. DFD Level 1 Sistem Informasi PSB 

3) DFD Level 2 

DFD Level 2 merupakan penjabaran dari setiap proses pengolahan data. 

Dalam DFD Level 1 terdapat 9 proses dalam sistem, yaitu sebagai berikut: 
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penampungan no daftar siswa yang diterima berurutan sesuai dengan jumlah nilai 

total. Kemudian sistem akan memberikan hasil PSB kepada peserta sesuai dengan 

no daftar. 

 

b. Tabel 

Tabel 2. Tabel Peserta 
Field Type Size Null Ket 

No_daftar (*) Integer 4 Not null Urut otomatis 
Nama_peserta Varchar 45 Not null  
Nisn Int  10 Not null  
Foto Varchar 45 Not null File .JPG 
Jenis_kelamin Set   Not null L/P 
Id_sekolah (**) Integer 3 Not null  
Alamat Varchar 45 Not null  
Tempat_lahir Varchar 15 Not null  
Tanggal_lahir Date  Not null  
Agama Varchar 10 Not null  
Nama_ortu Varchar 45 Not null  
Nilai_un Varchar 5 Not null Jumlah nilai UN,terisi 

otomatis 
Nilai_indo Varchar 5 Not null  
Nilai_ing Varchar 5 Not null  
Nilai_mat Varchar 5 Not null  
Nilai_mtk Varchar 5 Not null  
Nilai_prestasi Varchar 5 Not null  
Jumlah_nilai Varchar 5 Not null Total nilai 
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Tabel 2. merupakan tabel peserta. Pada tabel ini terdapat 15 atribut dengan 

No_daftar (tipe integer) sebagai primary key, dan Id_sekolah (tipe integer) 

sebagai foreign key. Atribut Tanggal_lahir dengan tipe date, sedangkan atribut 

lain menggunakan tipe varchar dengan jumlah karakter yang berbeda-beda. 

Semua atribut dalam tabel ini mempunyai kriteria “not null” yang artinya semua 

data harus diisi. 

Tabel 3. Tabel Daftar Ulang 
Field Type Size Null 

No_daftar (*)(**) Integer 4 Not null 

Tabel 3. adalah tabel daftar ulang. Dalam tabel ini hanya terdapat satu atribut, 

yaitu no_daftar dengan tipe integer (4). Atribut ini selain berperan sebagai 

primary key juga sebagai foreign key. Atribut dalam tabel ini mempunyai kriteria 

“not null” yang artinya semua data harus diisi. 

Tabel 4. Tabel Sekolah Asal 
Field Type Size Null 

Id_sekolah (*) Integer 3 Not null 

Id_kecamatan (**) Integer 2 Not null 

Nama_sekolah Varchar 25 Not null 

Alamat_sekolah Varchar 45 Not null 

Tabel 4. merupakan tabel sekolah asal. Dalam tabel ini terdapat empat atribut. 

Atribut Id_sekolah bertipe integer (3) sebagai primary key dan Id_kecamatan 

bertipe integer (2) sebagai foreign key. Atribut Nama_sekolah bertipe varchar 

(45) dan Alamat_sekolah bertipe varchar (45). Semua atribut dalam tabel ini 

mempunyai kriteria “not null” yang artinya semua data harus diisi. 
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Tabel 5. Tabel Kecamatan 
Field Type Size Null 

Id_kec (*) Varchar 2 Not null 

Kecamatan Varchar 45 Not null 

Tabel 5. adalah tabel Kecamatan. Dalam tabel ini hanya terdapat dua atribut, 

yaitu Id_kec dengan tipe varchar (2) dan kecamatan dengan tipe varchar (45). 

Atribut Id_kec berperan sebagai primary key. Semua atribut dalam tabel ini 

mempunyai kriteria “not null” yang artinya semua data harus diisi. 

Tabel 6. Tabel Prestasi 
Field Type Size Null 

Id_prestasi (*) Varchar 6 Not null 

Prestasi Varchar 45 Not null 

Nilai_prestasi Varchar 5 Not null 

Tabel 6. adalah tabel Prestasi. Dalam tabel ini hanya terdapat tiga atribut, 

yaitu Id_prestasi dengan tipe varchar (6) sebagai primary key. Atribut Prestasi 

dengan tipe varchar (45), dan atribut Nilai_prestasi dengan tipe varchar (5). 

Semua atribut dalam tabel ini mempunyai kriteria “not null” yang artinya semua 

data harus diisi. 

Tabel 7. Tabel Berita 
Field Type Size Null 

Id_berita(*) Integer 4 Not null 

Judul Text  Not null 

Intro  Text  Not null 

Konten  Text  Not null 

Gambar  Text  Not null 
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Gambar 19. diatas merupakan gambar yang menjelaskan hubungan antar tabel 

dalam sistem. Tabel peserta berhubungan dengan tabel daftar_ulang yang 

dihubungkan oleh atribut no_daftar. Tabel peserta berhubungan dengan tabel 

Sekolah_asal yang dihubungkan oleh atribut id_sekolah. Tabel peserta 

berhubungan dengan tabel prestasi yang dihubungkan oleh atribut nilai_prestasi. 

Tabel sekolah_asal berhubungan dengan tabel kecamatan yang dihubungkan oleh 

atribut id_kec. Tabel user merupakan tabel yang akan membedakan user masuk 

kedalam sistem sebagai peserta, administrator, atau superadministrator. Tabel 

berita hanya menyimpan data berita yang ditampilkan dalam sistem, dan tidak 

berhubungan dengan tabel lain. Sedangkan tabel urutan merupakan tempat untuk 

menampung daftar siswa yang telah diurutkan sesuai jumlah nilai tertinggi dan 

kapasitas tampungan sekolah. 

4. Implementasi Sistem 

Implementasi merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan pada tahap 

yang sebenarnya, sehingga akan diketahui apakah sistem yang telah dibuat benar-

benar sesuai dengan yang direncanakan. Pada implementasi perangkat lunak ini 

akan dijelaskan bagaimana program sistem ini bekerja, dengan memberikan 

tampilan form-form yang dibuat. 

5. Tahap Pengujian 

Pada tahap ini aplikasi yang telah dikembangkan kemudian diberikan berbagai 

rangkaian pengujian kualitas perangkat lunak yang menggunakan beberapa 

instrument penelitian sesuai dengan standard ISO 9126, sehingga dapat dilakukan 

evaluasi sistem sebelum akhirnya dapat digunakan oleh banyak pengguna. Untuk 
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mengetahui kualitas perangkat lunak yang dikembangkan dalam penelitian ini, 

perangkat lunak diuji dan dianalisis memakai standard ISO 9126, terutama pada 

aspek functionality, reliability usability, efficiency, maintainability, dan 

portability.  

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pada teknik 

pengumpulan data yaitu observasi dan angket. Menurut (Sugiyono 2009) 

“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Instrumen penelitian terdiri dari 

instrumen untuk pengujian functionality, reliability, usability, efficiency, 

maintainability dan portability.  

1. Instrument Functionality 

Pengujian ini berfokus pada kesesuaian satu set fungsi untuk dapat melakukan 

tugas-tugas tertentu. Semua fungsi yang ada dalam sistem diuji apakah sistem 

dapat berjalan dengan baik tanpa ada kesalahan saat dijalankan. Pengujian ini 

menggunakan metode checklist yang dilakukan pada lima responden ahli dengan 

kriteria responden memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai pengembang aplikasi 

WEB. Tabel 9. merupakan tabel instrumen functionality. Dalam tabel ini 

menerangkan daftar pertanyaan yang akan diujian sesuai aspek fungsi atau 

kebutuhan. Daftar fungsi disini adalah semua fungsi yang adala dalam sistem. 

Terdapat 23 fungsi sistem yang secara umum diuji apakah fungsi-fungsi tersebut 

dapat berjalan dengan lancar dalam dalam sistem tanpa ada hambatan. 
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Tabel 9. Instrumen Functionality 
No. Fungsi 

(Kebutuhan) 

Peryataan 

1. Navigasi Apakah menu navigasi utama dapat difungsikan? 

2. Berita/ Informasi Apakah fungsi untuk mengakses berita sudah 

berfungsi dengan benar? 

3. Berita/ Informasi Apakah fungsi untuk mengakses prosedur 

pendaftaran sudah berfungsi dengan benar? 

4. Berita/ Informasi Apakah fungsi untuk mengakses alur pendaftaran 

sudah berfungsi dengan benar? 

5. Pencarian Data Apakah fungsi proses pencarian cepat profil peserta 

sudah berfungsi dengan benar? 

6. Jurnal dan statistik Apakah halaman informasi jurnal statistik sudah 

berfungsi dengan benar? 

7. Login/otentifikasi Apakah fungsi login sistem sudah berfungsi dengan 

benar? 

8. Registrasi 

/pendaftaran 

Apakah fungsi registrasi/pendaftaran calon siswa 

baru berfungsi dengan baik? 

9. Pengelolaan data Apakah fungsi untuk menambah data peserta PSB 

sudah berfungsi dengan baik? 

10. Pengelolaan data Apakah fungsi untuk mengunggah foto ke data 

profil peserta sudah berfungsi dengan baik? 

11. Pengelolaan data Apakah fungsi untuk melihat profil peserta calon 

siswa baru dapat berfungsi dengan baik? 

12. Pengelolaan data Apakah  fungsi untuk menghapus data peserta 

sudah berfungsu dengan benar? 

13. Pengelolaan data Apakah fungsi untuk daftar ulang sudah berfungsi 

dengan baik? 

14. Pengelolaan data Apakah fungsi halaman pengumuman sudah 

berfungsi dengan benar? 
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15. Pengelolaan data Apakah fungsi pencarian dengan kategori tertentu 

sudah berfungsi dengan benar? 

16. Pengelolaan data Apakah fungsi penyuntingan data user sudah 

berfungsi dengan benar? 

17. Pengelolaan data Apakah fungsi penyuntingan data asal sekolah 

sudah berfungsi dengan benar? 

18. Pengelolaan data Apakah fungsi penyuntingan data kecamatan sudah 

berfungsi dengan benar? 

19. Pengelolaan data Apakah fungsi penyuntingan data prestasi sudah 

berfungsi dengan benar? 

20. Pengelolaan data Apakah fungsi penyuntingan data index berita 

sudah berfungsi dengan benar? 

21. Cetak Data Apakah fungsi mencetak tanda bukti daftar sudah 

berfungsi dengan benar? 

22. Kontak Apakah fungsi untuk menghubungi situs pengelola 

bisa terhubung dengan baik? 

23. SMS gateway Apakah sistem dapat terhubung dengan baik? 

 

2. Instrumen Reliability 

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat kestabilan dan konsistensi hasil 

pengukuran atau kehandalan software. Pengujian dilakukan menggunakan tool 

WAPT 8.1. Pengujian dilakukan menggunakan 1-10 user simultant, dengan 5-10 

step setiap 10 detik, dan waktu 10 menit hingga 1 jam. Pengujian dilakukan dua 

kali, kemudian diambil hasil rata-rata dari kedua pengujian tersebut. 

Pengujian reliability yang ke-2 menggunakan aplikasi Netsparker. Pengujian 

dilakukan dengan menganalisa ketahanan software terhadap serangan-serangan 

dari luar yaitu ini dilihat dari sisi SQL Injection, dan XSS (Cross Site Scripting). 

Indikator pengujian yang digunakan pada Netsparker dijelaskan pada tabel 10. 
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Tabel 10. Indikator pengujian yang digunakan pada Netsparker 
No Security Test Status 

1 Static Tests On 

2 Find Backup Files On 

3 SQL Injection On 

4 Boolean SQL Injection On 

5 Blind SQL Injection On 

6 Cross-site Scripting (XSS) On 

7 Command Injection On 

8 Blind Command Injection On 

3. Instrumen Usability 

Pengujian ini menggunakan metode pengambilan data dengan kuesioner. 

Koesioner yang digunakan mengacu pada Computer System Usability 

Questionnaire (CSUQ) yang dikembangkan oleh J.R Lewis yang telah 

dipublikasikan pada International Journal of Human Computer Interaction pada 

tahun 1995. Pengujian dilakukan dengan menentukan jumlah evaluator berjumlah 

50 orang yang terdiri dari 20 guru/panitia PSB sebagai administrator dan 

superadmin dan 30 siswa sebagai user. Tabel 11. merupakan tabel instrumen 

usability yang berisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan aspek usabilitas pada 

Computer System Usability Questionnaire (CSUQ). 

Tabel 11. Instrumen Usability 

No Pertanyaan 

1. Secara keseluruhan, saya puas dengan betapa mudahnya menggunakan 

sistem ini. 

2. Sederhana untuk menggunakan sistem ini 

3. Saya secara efektif dapat menyelesaikan pekerjaan saya menggunakan 
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sistem ini 

4. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan saya dengan cepat menggunakan 

sistem ini 

5. Saya bisa efisien menyelesaikan pekerjaan saya menggunakan sistem ini 

6. Saya merasa nyaman menggunakan sistem ini 

7. Mudah untuk belajar menggunakan sistem ini 

8. Saya percaya saya menjadi produktif dengan cepat menggunakan sistem 

ini 

9. Sistem ini memberikan pesan kesalahan yang jelas memberitahu saya 

bagaimana untuk memperbaiki masalah 

10. Setiap kali saya membuat kesalahan dengan menggunakan sistem, saya 

bisa memperbaikinya dengan mudah dan cepat 

11. Informasi (seperti bantuan online, di layar pesan, dan dokumentasi 

lainnya) disediakan dengan sistem ini jelas 

12. Sangat mudah untuk menemukan informasi yang saya butuhkan 

13. Informasi yang disediakan untuk sistem ini mudah dipahami 

14. Informasi yang efektif dalam membantu saya menyelesaikan tugas dan 

skenario 

15. Organisasi informasi pada layar sistem jelas 

16. Antarmuka dari sistem ini menyenangkan 

17. Saya suka menggunakan antarmuka sistem ini 

18. Sistem ini memiliki semua fungsi dan kemampuan saya berharap untuk 

memiliki 

19. Secara keseluruhan, saya puas dengan sistem ini 

4. Instrument Efficiency 

Pengujian ini menggunakan alat ukur YSlow yang dikembangkan oleh Yahoo 

Developer Network. Alat ini digunakan untuk mengukur performa efisiensi 

sebuah halaman website. Performa yang akan diukur adalah besarnya bytes data 

dokumen, jumlah HTTP request, minifikasi, kompresi GZIP, dan score / grade 
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akhir untuk setiap halaman site. Tabel 12. adalah instrumen efficiency yang 

menjelaskan parameter dasar pada aplikasi Yslow yang aktif saat pengujian 

berlangsung. 

Tabel 12. Instrumen Efficiency 
No. Parameter Dasar YSLOW Aktif 

1. Make fewer HTTP requests Ya 

2. Compress components with GZIP Ya 

3. Minify JavaScript and CSS Ya 

4. Reduce DNS lookups Ya 

5. Reduce cookie size Ya 

6. Reduce the number of DOM elements Ya 

7. Configure entity tags (ETags) Ya 

8. Use cookie-free domains Ya 

9. Make JavaScript and CSS external Ya 

Pengujian efficiency dilakukan dengan dua aplikasi untuk mendapatkan hasil 

yang valid. Pengujian kedua dilakukan dengan menggunakan Pingdom WEBsite 

Speed Test untuk menguji load time dari sebuah page, menganalisa hasil, dan 

untuk menemukan hambatannya. Performa yang diukur adalah performance 

grade, jumlah request, load time, dan page size. Pengujian menggunakan aplikasi 

ini dilakukan 10 kali untuk mendapatkan waktu load time rata-rata yang tepat. 

Pengujian efficiency selanjutnya diuji menggunakan Compuware APM website 

Performance Test. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui Total page 

download time, First byte time, dan total page size. Pengujian dilakukan dengan 

empat negara simultan yang berbeda.  Total Page Download Time yang berbeda 

pada setiap lokasi kemudian diambil waktu rata-ratanya. Tabel 13. berikut adalah 

tabel kriterianya. 



 

49 
 

Tabel 13. Kriteria APM WEBsite Performance Test 
No. Aspek Kriteria 

1. Total Page 

Download Time 

Waktu end-to-end berlalu untuk men-download 

halaman WEB. Ini termasuk halaman HTML dasar 

dan benda direferensikan, konten pihak ketiga, 

JavaScript dan CSS dan konten WEB lainnya. 

Menurut pedoman industri, pengguna akhir 

mengharapkan WEBsite untuk memuat dalam dua 

detik atau kurang. Setelah tiga detik, hingga 40% 

akan meninggalkan situs. 

2. First Byte Time Waktu yang diperlukan server untuk mulai 

mengirim objek pertama setelah mengakui telah 

diminta. Sebuah metrik kinerja penting yang 

digunakan untuk membantu mengidentifikasi 

sumber masalah kinerja dan di mana untuk 

mengoptimalkan kinerja. 

3. Total Page Size Ukuran total, atau berat, dari halaman termasuk 

semua benda dan konten pihak ketiga. Ada korelasi 

antara total ukuran page dan total load time 

halaman, dan karena itu total ukuran halaman dapat 

mempengaruhi pengalaman pelanggan dan 

perilaku. 

5. Instrument Maintainability 

Pengujian aspek maintainability yang dilakukan dengan menguji perangkat 

lunak pada aspek instrumentation, consistency, dan simplicity. Pengujian untuk 

aspek maintainability ini menggunakan ukuran-ukuran (metrics). Kemudian 

pengujian dilakukan peneliti dengan uji secara operasional. Instrument pengujian 

dapat dilihat pada Tabel 14. dibawah ini: 
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Tabel 14. Instrument Maintainability 
Aspek Aspek yang dinilai Hasil yang akan diperoleh 

Instrumentation Terdapat peringatan pada 

sistem pengolah data 

untuk mengidentifikasi 

kesalahan 

Ketika ada kesalahan yang 

dilakukan oleh user, maka sistem 

akan mengeluarkan peringatan 

untuk mengidentifikasi kesalahan 

Consistency Penggunaan satu bentuk 

rancangan pada seluruh 

rancangan sistem 

Bentuk rancangan sistem pengolah 

data mempunyai satu bentuk yang 

sama. Hal ini dapat dilihat pada 

bagian implementasi sistem. 

Simplicity Kemudahan dalam 

pengelolaan, perbaikan, 

dan pengembangan 

sistem. 

Mudah untuk dikelola, diperbaiki, 

dan dikembangkan. Hal ini dapat 

dilihat pada tahapan-tahapan 

proses penulisan kode program. 

6. Instrumen Portability 

Pengujian untuk aspek portability ini dilakukan dengan menjalankan sistem 

pada empat browser berbasis desktop dan pada dua browser berbasis mobile. 

Instrumen portability pada Tabel 15. dibawah menjelaskan aspek yang dinilai 

serta hasil yang harus diperoleh saat pengujian. 

Tabel 15. Instrumen Portability 
Aspek yang dinilai Hasil yang akan diperoleh 

Sistem dapat berjalan pada 

browser berbasis desktop 

Sistem kompatibel dengan beberapa browser. 

Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian bahwa 

sistem dapat diakses di beberapa browser seperti 

mozilla firefox, Internet explorer, google 

chrome, opera  tanpa ada pesan eror. 

Sistem dapat berjalan pada 

browser berbasis mobile. 

Sistem dapat diakses melalui browser berbasis 

mobile yaitu opera mini tanpa ada pesan eror. 
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D. Teknik Analisis data 

Teknik untuk analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Nantinya data akan diolah untuk mengetahui bagaimana kelayakan 

Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis WEB (PHP dan MySQL) 

Dilengkapi dengan SMS Gateway dari segi unjuk kerja perangkat lunak. Tingkat 

kelayakan perangkat lunak secara usability diukur melalui persamaan Faktor 

Kualitas McCall, seperti berikut: 

Untuk Penghitungan persentase skor digunakan rumus : 

 

 

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang 

diungkapkan dalam distribusi skor dan persentase terhadap kategori skala 

penilaian yang ditentukan. Setelah penyajian dalam bentuk persentase, langkah 

selanjutnya mendeskripsikan dan mengambil kesimpulan tentang masing-masing 

indikator aspek dalam pengembangan media pembelajaran dapat menggunakan 

tabel 16. sebagai berikut: 

Tabel 16. Tabel Skala Persentase Penilaian (Arikunto 2010) 

No. Kategori Skor dalam Persentase 

1 Sangat Layak 81% - 100% 

2 Layak 61% - 80% 

3 Cukup Layak 41% - 60% 

4 Tidak Layak 21% - 40% 

5 Sangat Tidak Layak < 21% 

 %  100% 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Pengembangan Perangkat Lunak 

Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru merupakan sistem informasi 

berbasis WEB yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sistem ini 

berfungsi untuk melakukan otomasi seleksi penerimaan siswa baru (PSB), yaitu 

untuk membantu sekolah khususnya panitian PSB dalam proses penyampaian 

informasi, mengolah, serta melihat proses pelaksanaan PSB secara online. 

Antarmuka sistem informasi ini terdiri dari beberapa halaman. Berikut adalah 

antarmuka dari Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis WEB (PHP 

dan MySQL) Dilengkai dengan SMS Gateway. 

1. Halaman Home 

Gambar 20. halaman home adalah halaman yang akan dijumpai pertama saat 

user masuk ke dalam sistem. Halaman ini berisi visi misi sekolah, link menuju 

WEB resmi sekolah, link pengumuman, dan daftar berita yang bersangkutang 

dengan pelaksanaan PSB. Berikut adalah tampilannya: 

 
Gambar 20. Halaman Home 
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2. Halaman Pencarian 

Gambar 21. halaman pencarian digunakan untuk calon siswa baru mengetahui 

pengumuman PSB. Cara melakukan pencarian dengan memasukkan nomor 

pendaftaran, kemudian klik tombol proses. Berikut adalah tampilannya: 

 
Gambar 21. Halaman Pencarian 

3. Halaman Proses Cari 

Gambar 22. halaman proses cari merupakan hasil pencarian dari nomor 

pendaftaran yang dimasukkan dalam halaman pencarian. Hasil pencariannya 

sesuai dengan nomor pendaftaran yang dimasukkan pada halaman pencarian. 

Berikut adalah tampilannya: 

 
Gambar 22. Halaman Proses Cari 
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4. Halaman Jurnal dan Statistik 

Gambar 23. Halaman Jurnal dan Statistik merupakan halaman WEB yang 

menginformasikan hasil jurnal dan statistik peserta PSB SMA Negeri 1 Parakan. 

Jumlah pendaftar, nilai tertinggi, nilai terendah, dan statistik lainnya dijelaskan 

pada halaman ini. Berikut adalah tampilannya: 

 
Gambar 23. Halaman Jurnal dan Statistik 

5. Halaman Prosedur 

Gambar 24. Halaman prosedur menampilkan informasi pengenai aturan dan 

prosedur pendaftaran siswa baru. Waktu, tempat, syarat-syarat, ketentuan seleksi, 

ketentuan daftar ulang, dan lain-lain dijelaskan dalam halaman ini. Berikut adalah 

tampilannya: 
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Gambar 24. Halaman Prosedur Pendaftaran 

6. Halaman Pengumuman 

Gambar 25. Halaman pengumuman menampilkan hasil akhir pelaksanaan 

PSB. Nomor pendaftaran siswa yang diterima beserta jumlah nilai ditampilkan. 

Syarat-syarat daftar ulang bagi siswa yang diterima juga dijelaskan dihalaman ini. 
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Gambar 25. Halaman Pengumuman Siswa 

7. Halaman Baca Berita 

Gambar 26. Halaman ini menampilkan bacaan berita menyangkut sekolah dan 

proses pelaksanaan PSB di SMA Negeri 1 Parakan. Berikut adalah tampilannya: 

 
Gambar 26. Halaman Baca Berita 
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8. Halaman Index Berita 

Gambar 27. adalah Halaman Index Berita. Peserta dan pengunjung lainnya 

dapat melihan index berita yang telah tersedia dalam halaman ini.  

 
Gambar 27. Halaman Index Berita 

9. Halaman Login 

Gambar 28. adalah Halaman Login. Halaman login harus diisi untuk verifikasi 

username dan password agar bisa mengakses sistem informasi tersebut. User 

dapan masuk kedalam sistem sebagai administrator atau superadministrator. 

Berikut adalah tampilannya: 

 
Gambar 28. Halaman Login 

10. Halaman Admin 

Gambar 29. adalah halaman admin. Halaman ini menampilkan data peserta 

PSB yang telah masuk dalam sistem. Proses penambahan data baru, edit, dan 

hapus data peserta disediakan pada halaman ini. Berikut tampilannya: 
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Gambar 29. Halaman Admin 

11. Halaman Form Pendaftaran Siswa Baru 

Gambar 30. adalah halaman form pendaftaran siswa baru. Seluruh pertanyaan 

yang telah tersedia dalam halaman ini harus diisi semua. Sebelum form terisi 

semua akan muncul peringatan pada baris yang belum terisi dan sistem tidak akan 

menyimpannya. Hal ini berfungsi untuk kelengkapan data dalam sistem. 

 
Gambar 30. Halaman Form Pendaftaran Siswa Baru 
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12. Halaman Edit Data Peserta 

Gambar 31. adalah halaman edit data peserta. Link lihat data sekolah asal dan 

data prestasi berfungsi untuk pengingat daftar sekolah dan kodenya, serta daftar 

prestasi dan nilai tambahannya. Berikut tampilannya. 

 
Gambar 31. Halaman Edit Data Peserta 

13. Halaman Hapus Data Peserta 

Gambar 32 adalah halaman hapus data peserta. Halaman ini merupakan 

konfirmasi halaman hapus data peserta. Untuk menghapus klik tombol hapus, dan 

untuk membatalkan klik tombol batal. Berikut tampilannya. 

 
Gambar 32. Halaman Hapus Data Peserta 
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Gambar 35. Halaman Daftar Ulang 

16. Halaman Hapus Daftar Ulang 

Gambar 36. adalah halaman hapus daftar ulang. Admin dapat menghapus data 

dalam tabel daftar ulang apabila terjadi kesalah. Berikut adalah tampilannya: 

 
Gambar 36. Halaman Hapus Daftar Ulang 

17. Halaman Pengumuman Hasil PSB 

Gambar 37 adalah halaman pengumuman hasil PSB. Halaman ini 

menampilkan seluruh daftar siswa yang diterima secara lengkap, beserta jumlah 

nilai yang tertinggi dan terendah. Berikut adalah tampilannya: 



 

62 
 

 
Gambar 37. Halaman Pengumuman Hasil PSB 

18. Halaman Pencarian Admin 

Gambar 38. adalah halaman pencarian admin. Dalam halaman ini admin dapat 

mencari informasi tentag data peserta dengan menggunakan salah satu atau lebih 

criteria yang tersedia. Berikut adalah tampilannya: 

 
Gambar 38. Halaman Pencarian Admin 

19. Halaman Hasil Pencarian 

Gambar 39. adalah halaman hasil pencarian. Halaman ini merupakan halaman 

hasil pencarian. Berikut ini adalah contoh hasil pencarian dengan kriteria agama 

islam. Berikut adalah tampilannya: 
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Gambar 39. Halaman Hasil Pencarian 

20. Halaman  Superadministrator 

Gambar 40. Adalah halaman superadministrator. Halaman data user yang 

dapat masuk dalam sistem dapat diketahui oleh superadministrator. 

Superadministrator dapat mengubah dan menghapus data user. 

 
Gambar 40. Halaman  Superadministrator 

21. Halaman Tambah Data User 

Gambar 41. adalah halaman gambar tambah user. Superadministrator dapat 

menambahkan data user dalam sistem serta levelnya sebagai admin atau super 

admin. Berikut gambar tampilannya: 
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Gambar 41. Halaman Tambah Data User 

22. Halaman Data Sekolah Asal 

Gambar 42. adalah halaman data sekolah asal. Halaman ini berisi tentang 

informasi daftar sekolah se-kabupaten Temanggung, kecamatan, dan alamat 

sekolah. Halaman ini juga terdapat link untuk meng-edit dan menghapus data. 

 
Gambar 42. Halaman Data Sekolah Asal 

23. Halaman Tambah Data Sekolah Asal 

Gambar 43. adalah halaman tambah data sekolah asal. Halaman ini digunakan 

untuk menambahkan data sekolah asal. Kolom yang disediakan harus diisi semua 

agar berita tersimpan dalam sistem 
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Gambar 43. Halaman Tambah Data Sekolah Asal 

24. Halaman Edit Data Sekolah asal 

Gambar 44. adalah halaman edit data sekolah asal. Link lihat data sekolah asal 

membantu superadmin mengingat kode kecamatan dari setiap kecamatan. Berikut 

gambar tampilannya: 

 
Gambar 44. Halaman Edit Data Sekolah asal 

25. Halaman Hapus Data Sekolah Asal 

Gambar 45. adalah halaman hapus data sekolah asal. Halaman ini digunakan 

untuk menghapus data sekolah asal dari sistem. Berikut gambar tampilannya: 



 

66 
 

 
Gambar 45. Halaman Hapus Data Sekolah Asal 

26. Halaman Data Kecamatan 

Gambar 46. adalah halaman data kecamatan. Data Kecamatan ini merupakan 

daftar kecamatan yang ada di kabupaten Temanggung. User dapat melakukan 

tambah, edit, dan hapus data pada halaman ini. 

 
Gambar 46. Halaman Data Kecamatan 

27. Halaman Tambah Data Kecamatan 

Gambat 47. adalah halaman tambah data kecamatan. Halaman ini digunakan 

untuk menambahkan data kecamatan. Kolom yang disediakan harus diisi semua 

agar berita tersimpan dalam sistem. 
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Gambar 47. Halaman Tambah Data Kecamatan 

28. Halaman Edit Data Kecamatan 

Gambar 48. adalah halaman edit data kecamatan. Halaman ini digunakan 

untuk mengubah data kecamatan. User hanya bisa mengubah nama kecamatan, 

tidak bisa merubah id kecamatan. 

 
Gambar 48. Halaman Edit Data Kecamatan 

29. Halaman Hapus Data Kecamatan 

Gambar 49. adalah halaman hapus data kecamatan. Halaman ini digunakan 

untuk menghapus data kecamatan. Berikut gambar tampilannya: 

 
Gambar 49. Halaman Hapus Data Kecamatan 



 

68 
 

30. Halaman Data Prestasi 

Gambar 50. adalah halaman data prestasi. Data Prestasi ini merupakan daftar 

prestasi yang merupakan salah satu criteria penambahan nilai. User dapat 

melakukan tambah, edit, dan hapus data pada halaman ini. 

 
Gambar 50. Halaman Data Prestasi 

31. Halaman Tambah Data Prestasi 

Gambar 51. adalah halaman tambah data prestasi. Halaman ini digunakan 

untuk menambahkan data prestasi. Kolom yang disediakan harus diisi semua agar 

berita tersimpan dalam sistem. 

 
Gambar 51. Halaman Tambah Data Prestasi 
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32. Halaman Edit Data Prestasi 

Gambar 52. adalah halaman edit data prestasi. Halaman ini digunakan untuk 

mengubah data prestasi. User hanya bisa mengubah nama prestasi, tidak bisa 

merubah id prestasi. 

 
Gambar 52. Halaman Edit Data Prestasi 

33. Halaman Hapus Data Prestasi 

Gambar 53. adalah halaman hapus data prestasi. Halaman ini digunakan untuk 

menghapus data prestasi. Berikut gambar tampilannya: 

 
Gambar 53. Halaman Hapus Data Prestasi 

34. Halaman Data Berita 

Gambar 54. adalah halaman data berita. Data Berita ini merupakan daftar 

berita mengenai informasi tentang sekolah, dan segala informasi yang 

berhubungan dengan pelaksanaan PSB. User dapat melakukan tambah, edit, dan 

hapus data pada halaman ini. 
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Gambar 54. Halaman Data Berita 

35. Halaman Tambah Data Berita 

Gambar 55. adalah halaman tambah data berita. Halaman ini digunakan untuk 

menambahkan data berita. Kolom yang disediakan harus diisi semua agar berita 

tersimpan dalam sistem. 

 
Gambar 55. Halaman Tambah Data Berita 

36. Halaman Edit Data Berita 

Gambar 56. adalah halaman edit data berita. Halaman ini digunakan untuk 

mengubah data berita. User hanya bisa mengubah nama berita, tidak bisa merubah 

id berita. 
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Gambar 56. Halaman Edit Data Berita 

37. Halaman Hapus Data Berita 

Gambar 57. adalah halaman hapus data berita. Halaman ini digunakan untuk 

menghapus data berita. Berikut gambar tampilannya: 

 
Gambar 57. Halaman Hapus Data Berita 

B. Hasil Pengujian Kualitas Perangkat Lunak 

Sistem yang telah dikembangkan kemudian diuji kualitasnya. Dalam 

penelitian ini software dianalisis dengan menggunakan faktor kualitas perangkat 

lunak dengan mengacu pada ISO 9126 Quality Factor.  Set standar ISO 9126 

sendiri terdapat enam aspek karakteristik kualitas perangkat lunak yaitu: 
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functionality, usability, reliability, efficiency, maintainability dan portability. 

Berikut adalah hasil penelitiannya: 

1. Hasil Pengujian Functionality 

Tabel 17. Hasil Pengujian Functionality 

No. 
Fungsi 

(Kebutuhan) 
Peryataan Ya Tidak 

1. Navigasi Apakah menu navigasi utama dapat 
difungsikan? 

5 0 

2. Pencarian Data Apakah fungsi pencarian cepat profil 
peserta sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

3. Jurnal dan 
statistik 

Apakah halaman informasi jurnal 
statistik sudah berfungsi dengan benar? 

4 1 

4. Berita/ 
Informasi 

Apakah fungsi untuk mengakses 
prosedur pendaftaran sudah berfungsi 
dengan benar? 

5 0 

5. Berita/ 
Informasi 

Apakah fungsi untuk mengakses alur 
pendaftaran sudah berfungsi dengan 
benar? 

5 0 

6. Berita/ 
Informasi 

Apakah fungsi untuk mengakses berita 
sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

7. Pengumuman Apakah fungsi Pengumuman sudah 
berfungsi dengan benar? 

5 0 

8. Link Apakah link menuju WEBsite sekolah 
sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

9. Login/otentifik
asi 

Apakah fungsi login admin sudah 
berfungsi dengan benar? 

5 0 

10. Data Peserta Apakah fungsi melihat data peserta 
sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

11. Registrasi 
/pendaftaran 

Apakah fungsi untuk menambah data 
peserta PSB sudah berfungsi dengan 
benar? 

5 0 

12. Edit data 
peserta 

Apakah fungsi untuk mengubah data 
peserta sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

13. Hapus data 
peserta 

Apakah fungsi untuk hapus data peserta 
sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

14. Cetak bukti Apakah fungsi untuk cetak bukti daftar 5 0 
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daftar peserta PSB sudah berfungsi dengan 
benar? 

15. Daftar ulang Apakah fungsi untuk daftar ulang 
peserta sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

16. Hapus daftar 
ulang 

Apakah fungsi untuk hapus daftar 
ulang peserta sudah berfungsi dengan 
benar? 

5 0 

17. Pengumuman Apakah fungsi untuk melihat 
pengumuman PSB sudah berfungsi 
dengan benar? 

4 1 

18. Pencarian 
berdasarkan 
kriteria 

Apakah fungsi pencarian berdasarkan 
kriteria tertentu sudah berfungsi dengan 
benar? 

5 0 

19. Logout Admin Apakah fungsi logout sudah berfungsi 
dengan benar? 

5 0 

20. Login Super 
Admin 

Apakah fungsi login super admin sudah 
berfungsi dengan benar? 

5 0 

21. Data User Apakah fungsi menambah data user 
sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

22. Data User Apakah fungsi mengubah data user 
sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

23. Data User Apakah fungsi menghapus data user 
sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

24. Data sekolah 
asal 

Apakah fungsi menambah data sekolah 
asal sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

25. Data sekolah 
asal 

Apakah fungsi mengubah data sekolah 
asal sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

26. Data sekolah 
asal 

Apakah fungsi menghapus data sekolah 
asal sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

27. Data 
kecamatan 

Apakah fungsi menambah data 
kecamatan sudah berfungsi dengan 
benar? 

5 0 

28. Data 
kecamatan 

Apakah fungsi mengubah data 
kecamatan sudah berfungsi dengan 
benar? 

5 0 

29. Data 
kecamatan 

Apakah fungsi menghapus data 
kecamatan sudah berfungsi dengan 
benar? 

5 0 

30. Data prestasi Apakah fungsi menambah data prestasi 5 0 
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sudah berfungsi dengan benar? 
31. Data prestasi Apakah fungsi mengubah data prestasi 

sudah berfungsi dengan benar? 
5 0 

32. Data prestasi Apakah fungsi menghapus data prestasi 
sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

33. Data index 
berita 

Apakah fungsi menambah data index 
berita sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

34. Data index 
berita 

Apakah fungsi menambah data index 
berita sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

35. Data index 
berita 

Apakah fungsi menambah data index 
berita sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

36. Logout Super 
Admin 

Apakah fungsi logout super admin 
sudah berfungsi dengan benar? 

5 0 

37. SMS gateway Apakah sistem dapat mengirim pesan 
dengan benar? 

4 1 

TOTAL 182 3 

Tabel 17. adalah tabel hasil pengujian functionality. Dalam tabel ini 

ditampilkan daftar pertanyaan pada setiap fungsi beserta jumlah jawabannya. Dari 

hasil diatas dapat diketahui persentase untuk masing-masing penilaian adalah: 

Ya  = (182/185) x 100% =  98,38 % 

Tidak = (3/185) x 100% =    1,62 % 

Berikut ini analisa data dari pengujian functionality: 

Tabel 18. Analisa Data Pengujian Functionality 

Pertanyaan Skor Total Skor 
Maksimum Persentase (%) 

1 5 5 100  
2 5 5 100  
3 4 5  80 
4 5 5 100  
5 5 5 100  
6 5 5 100  
7 5 5 100  
8 5 5 100  
9 5 5 100  
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10 5 5 100  
11 5 5 100  
12 5 5 100  
13 5 5 100  
14 5 5 100  
15 5 5 100  
16 5 5 100  
17 4 5  80 
18 5 5 100  
19 5 5 100  
20 5 5 100  
21 5 5 100  
22 5 5 100  
23 5 5 100  
24 5 5 100  
25 5 5 100  
26 5 5 100  
27 5 5 100  
28 5 5 100  
29 5 5 100  
30 5 5 100  
31 5 5 100  
32 5 5 100  
33 5 5 100  
34 5 5 100  
35 5 5 100  
36 5 5 100  
37 4 5 80  

TOTAL 182 185 98,38 

Berdasarkan analisa deskriptif dan perhitungan yang ditampilkan pada Tabel 

18. maka diperoleh persentase 98,38% dari pengujian functionality. Dari skor 

persentase yang didapat maka kualitas perangkat lunak dari sisi functionality telah 

sesuai dengan atribut functionality dan mempunyai skala sangat layak. 
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2. Hasil Pengujian Reliability 

Pengujian reliability terhadap sistem ini yang pertama yaitu menguji “failure 

on demand”, yang berarti emungkinan bahwa sistem tidak dapat dijalankan  yang 

memungkinkan terjadi kegagalan. Sistem diuji menggunakan software WAPT 8.1 

(load, stress and performance testing of WEB sites) dengan menggunakan 

sepuluh user simultan, sepuluh step setiap 10 detik dalam waktu 10 menit. 

Pengujian dilakukan dua kali kemudian diambil nilai rata-ratanya. Ringkasan hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 19. Summary Hasil Reliability dengan WAPT 8.1 

Dalam hasil pengujian perfomansi sistem pada Tabel 19. ini telah teruji 21 

sessions yang berhasil dan empat sessions yang gagal, kemudian terdapat 21 

halaman yang dibuka dengan berhasil dan empat halaman gagal dibuka. Jumlah 

hits yang berhasil sebanyak 342 dan kegagalan sebanyak empat hits. Total data 

yang terkirim adalah 129 Kbytes dan 6973 Kbytes berhasil diterima. Serta rata-rata 

waktu yang dibutuhkan untuk merespon tanpa pages element adalah 1.00 detik 

dan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon dengan pages element 

adalah 19.6 detik. 

Kemudian jika dipersentasekan error load  adalah (4 / 342) * 100% = 1,17% 

dan persentase keberhasilan load sistem adalah 98,83%. Berdasarkan hasil 

penelitian yang ditunjukkan oleh tabel hasil pengujian reliability yang 

Profile Successfu
l sessions 

Failed 
sessions 

Successf
ul pages 

Failed 
pages 

Success
ful hits 

Failed 
hits 

Total 
KBytes 
sent 

Total 
KBytes 
received 

Avg 
Response 
time, sec 
(with page 
elements) 

Sipsbo 21 4 342 4 342 4 129 6973 1.00(19.6)
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menunjukkan angka persentase keberhasilan sebesar 98,83% yang 

mengindikasikan bahwa hasil pengujian sangat baik dan layak untuk digunakan 

serta diimplementasikan kepada user. 

Pengujian ke-2 yaitu untuk menghitung kesalahan serta tingkat keamanan dari 

sistem. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Netsparker (WEB 

Application Security Scanner), target url merupakan alamat situs yang akan 

diujikan, dalam hal ini adalah alamat sipsbo-smanpa.com. Berikut gambar 58. 

adalah beberapa indikator yang digunakan dalam pengaturan Netsparker : 

 
Gambar 58. Pengaturan Netsparker untuk analisis security 

Sedangkan Gambar 59. dibawah ini adalah hasil pengujian yang telah dilakukan 

menggunakan Netsparker. Pada scan information ditampilkan jumlah request 
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yang berhasil dan gagal, lama waktu penelitian, dll. Tingkat keaman ditampilkan 

dengan warna. Berikut adalah tampilannya: 

 
Gambar 59 : Hasil akhir pengujian dengan Netsparker. 

Hasil pengujian security menunjukkan tingkat peringatan dari keamanan 

WEBsite tersebut adalah : 

Average Speed = 0,3 req/sec 

Total Request  = 3445 

Failed Request  = 66 

HEAD Request = 105 

Elapsed Time  = 03:01:56 

Persentase kegagalan  = (66/3445) x 100 = 1,92% 

Hasil keterangan pada Scan Information yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa persentase kegagalan sebesar 1,92%. Jadi, persentase keberhasilan sistem 

dengan menggunakan aplikasi netsparker sebesar 98,08 %. 
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Tabel 20. Tingkat peringatan sisi keamanan WEBsite 
No. Tingkat Peringatan Jumlah 

1 High 0 

2 Medium 0 

3 Low 4 

4 Informational 2 

Berdasarkan tabel 20. hasil pengujian tersebut, tidak ditemukan peringatan 

adanya celah dari sisi SQL Injection ataupun XSS. Maka dapat dikatakan bahwa 

WEB tersebut termasuk ke dalam kategori aman. Dari kedua pengujian 

didapatkan hasil persentase keberhasilan sistem dari sisi reliability sebesar 

98,45%. 

3. Hasil Pengujian Usability 

Tabel 21. Hasil Pengujian Usability Segi Siswa 

No Pertanyaan 
Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Secara keseluruhan, saya puas 

dengan betapa mudahnya 

menggunakan sistem ini. 

  1  2 4 23 

2. Sederhana untuk menggunakan 

sistem ini 

    5  25 

3. Saya secara efektif dapat 

menyelesaikan pekerjaan saya 

menggunakan sistem ini 

   1 1 7 21 

4. Saya mampu menyelesaikan 

pekerjaan saya dengan cepat 

menggunakan sistem ini 

    2 6 22 

5. Saya bisa efisien menyelesaikan     1 8 21 
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pekerjaan saya menggunakan 
sistem ini 

6. Saya merasa nyaman 

menggunakan sistem ini 

   3  5 22 

7. Mudah untuk belajar 

menggunakan sistem ini 

1   1 2 4 22 

8. Saya percaya saya menjadi 

produktif dengan cepat 

menggunakan sistem ini 

   2  16 12 

9. Sistem ini memberikan pesan 

kesalahan yang jelas 

memberitahu saya bagaimana 

untuk memperbaiki masalah 

   3 2 13 12 

10. Setiap kali saya membuat 

kesalahan dengan menggunakan 

sistem, saya sembuh dengan 

mudah dan cepat 

 1 1 1 7 10 10 

11. Informasi (seperti bantuan 

online, di layar pesan, dan 

dokumentasi lainnya) disediakan 

dengan sistem ini jelas 

   2 2 5 21 

12. Sangat mudah untuk 

menemukan informasi yang saya 

butuhkan 

    1 6 23 

13. Informasi yang disediakan untuk 

sistem ini mudah dipahami 

   1  3 3 23 

14. Informasi yang efektif dalam 

membantu saya menyelesaikan 

tugas dan skenario 

    7 11 12 

15. Organisasi informasi pada layar 

sistem jelas 

   1 5 8 16 
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16. Antarmuka dari sistem ini 

menyenangkan 

  2 3 2 9 14 

17. Saya suka menggunakan 

antarmuka sistem ini 

   5 3 10 12 

18. Sistem ini memiliki semua 

fungsi dan kemampuan saya 

berharap untuk memiliki 

 1 1 3 1 10 14 

19. Secara keseluruhan, saya puas 

dengan sistem ini 

   1 3 5 21 

Total 1 2 5 27 49 140 346 

Tabel 21 adalah tabel hasil pengujian usability dari segi siswa. Dari hasil 

diatas dapat diketahui persentase untuk masing-masing  penilaian adalah: 

Nilai 1 = (1/570) x 100% = 0,17 % 

Nilai 2 = (2/570) x 100% = 0,35 % 

Nilai 3 = (5/570) x 100% = 0,88 % 

Nilai 4 = (27/570) x 100% = 4,74 % 

Nilai 5 = (49/570) x 100% = 8,60 % 

Nilai 6 = (140/570) x 100% = 24,56 % 

Nilai 7 = (346/570) x 100% = 60,70 % 

Dari hasil persentase yang didapatkan, maka dapat didapat persentase kualitas 

perangkat dari segi kemudahan pemakaian (usability) menurut siswa adalah 

60,70% memberi nilai 7 yang berarti sangat setuju; 24,56 % memberi nilai 6; 

8,60% memberi nilai nilai 5; 4,74% memberi nilai 4; 0,88% memberi nilai 3; 

0,35% memberi nilai 2; serta 0,17% memberi nilai 1 yang berarti sangat tidak 

setuju. Semakin besar nilai yang diberikan berarti pengguna semakin setuju 

dengan tingkat kemudahan terhadap software. Hasil tersebut akan dilakukan 

perhitungan sesuai dengan skor jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. 
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Tabel 22. Analisis Data Pengujian Usability Segi Siswa 
Pertanyaan Skor Total Skor Maksimum Persentase (%) 

1 198 210 94,17 

2 205 210 97,62 

3 198 210 94,29 

4 200 210 95,24 

5 200 210 95,24 

6 196 210 93,33 

7 193 210 91,90 

8 188 210 89,52 

9 184 210 87,62 

10 174 210 82,86 

11 195 210 92,86 

12 202 210 96,19 

13 198 210 94,29 

14 185 210 88,09 

15 189 210 90,00 

16 180 210 85,71 

17 179 210 85,24 

18 180 210 85,71 

19 196 210 93,33 

TOTAL 3640 3990 91,23 

Tabel 22 adalah analisis data pengujian usability dari segi siswa. Berdasarkan 

analisis deskriptif dan perhitungan maka diperoleh persentase 91,23% dari 

pengujian usability  menurut siswa. Dari skor persentase yang didapat maka 

kualitas perangkat lunak dari sisi usability menurut siswa telah sesuai dengan 

atribut usability dan mempunyai skala sangat layak. 
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Tabel 23. Hasil Pengujian Usability Segi Guru 

No Pertanyaan 
Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Secara keseluruhan, saya puas 

dengan betapa mudahnya 

menggunakan sistem ini. 

    1 10 9 

2. Sederhana untuk menggunakan 

sistem ini 

    1 12 7 

3. Saya secara efektif dapat 

menyelesaikan pekerjaan saya 

menggunakan sistem ini 

    3 7 10 

4. Saya mampu menyelesaikan 

pekerjaan saya dengan cepat 

menggunakan sistem ini 

    2 12 6 

5. Saya bisa efisien menyelesaikan 

pekerjaan saya menggunakan 

sistem ini 

    1 12 7 

6. Saya merasa nyaman 

menggunakan sistem ini 

    3 12 5 

7. Mudah untuk belajar 

menggunakan sistem ini 

    3 9 8 

8. Saya percaya saya menjadi 

produktif dengan cepat 

menggunakan sistem ini 

    6 10 4 

9. Sistem ini memberikan pesan 

kesalahan yang jelas 

memberitahu saya bagaimana 

untuk memperbaiki masalah 

    6 8 6 

10. Setiap kali saya membuat 

kesalahan dengan menggunakan 

   1 7 9 3 
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sistem, saya menyelesaikan 

dengan mudah dan cepat 

11. Informasi (seperti bantuan online, 

di layar pesan, dan dokumentasi 

lainnya) disediakan dengan 

sistem ini jelas 

   1 6 5 8 

12. Sangat mudah untuk menemukan 

informasi yang saya butuhkan 

    2 6 12 

13. Informasi yang disediakan untuk 

sistem ini mudah dipahami 

    1 8 11 

14. Informasi yang efektif dalam 

membantu saya menyelesaikan 

tugas dan skenario 

    1 15 4 

15. Organisasi informasi pada layar 

sistem jelas 

    2 12 6 

16. Antarmuka dari sistem ini 

menyenangkan 

   1 3 12 4 

17. Saya suka menggunakan 

antarmuka sistem ini 

    5 10 5 

18. Sistem ini memiliki semua fungsi 

dan kemampuan saya berharap 

untuk memiliki 

    2 13 5 

19. Secara keseluruhan, saya puas 

dengan sistem ini 

     10 10 

Total 0 0 0 3 55 192 130 

Dari Tabel 23. hasil pengujian diatas dapat diketahui persentase untuk masing-

masing  penilaian adalah: 

Nilai 1 = (0/380) x 100% = 0 % 

Nilai 2 = (0/380) x 100% = 0 % 
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Nilai 3 = (0/380) x 100% = 0 % 

Nilai 4 = (3/380) x 100% = 0,79 % 

Nilai 5 = (55/380) x 100% = 14,47 % 

Nilai 6 = (192/380) x 100% = 50,53 % 

Nilai 7 = (130/380) x 100% = 34,21 % 

Dari hasil persentase yang didapatkan, maka didapat persentase kualitas perangkat 

dari segi kemudahan pemakaian (usability) menurut siswa adalah 34,21% 

memberi nilai 7; 50,53% memberi nilai 6; 14,47% memberi nilai nilai 5; 0,79% 

memberi nilai 4; 0% memberi nilai 3; 0% memberi nilai 2; serta 0% memberi nilai 

1 yang berarti sangat tidak setuju. Semakin besar nilai yang diberikan berarti 

pengguna semakin setuju dengan tingkat kemudahan terhadap software. Hasil 

tersebut akan dilakukan perhitungan sesuai dengan skor jawaban yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Tabel 24. Analisis Data Pengujian Usability Segi Guru 
Pertanyaan Skor Total Skor Maksimum Persentase (%) 

1 128 140 91,43 

2 126 140 90,00 

3 127 140 90,71 

4 124 140 88,57 

5 126 140 90,00 

6 122 140 87,14 

7 125 140 89,29 

8 118 140 84,29 

9 120 140 85,71 

10 114 140 81,43 

11 120 140 85,71 

12 130 140 92,86 

13 130 140 92,86 
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14 123 140 87,86 

15 124 140 88,57 

16 119 140 85,00 

17 120 140 85,71 

18 123 140 87,86 

19 130 140 92,86 

TOTAL 2349 2660 88,31 

Berdasarkan analisis deskriptif dan perhitungan pada Tabel 24. maka 

diperoleh persentase 88,31% dari pengujian usability menurut guru. Dari skor 

persentase yang didapat maka kualitas perangkat lunak dari sisi usability menurut 

guru telah sesuai dengan atribut usability dan mempunyai skala sangat layak.  

Hasil pengujian aspek usability dari sisi siswa sebesar 91,23%. Sedangkan 

Hasil pengujian aspek usability dari sisi guru sebesar 88,31%. Secara keseluruhan 

tingkat keberhasilan dari aspek usablity sebesar 89,77%. 

4. Hasil Pengujian Efficiency 

Analisis efficiency yang pertama dilakukan menggunakan alat bernama 

YSlow, yang merupakan alat untuk menganalisis WEB. Pengujian dilakukan pada 

setiap halaman WEB. Berikut adalah hasilnya: 

a. Hasil Pengujian Halaman Depan  

 
Gambar 60. Hasil Pengujian Halaman Depan Menggunakan YSlow 
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Hasil pengujian pada Gambar 60. menunjukkan halaman melakukan15 HTTP 

request, dan besar documen yang diakses sebesar 337,4Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 85. 

b. Hasil Pengujian Halaman Cari Peserta  

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 61. Hasil Pengujian Halaman Cari Peserta Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 61. menunjukkan halaman  melakukan 10 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 160,2Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 86. 

c. Hasil Pengujian Halaman Proses Cari Peserta  

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 
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Gambar 62. Hasil Pengujian Halaman Proses Cari Peserta Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 62. menunjukkan halaman  melakukan 4 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 141,9 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade A, dengan overall performance 

score sebesar 95. 

d. Hasil Pengujian Halaman Statistik 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 63. Hasil Pengujian Halaman Statistik Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 63. menunjukkan halaman melakukan 10 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 170,0 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 86. 
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e. Hasil Pengujian Halaman PSB Info 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 64. Hasil Pengujian Halaman PSB Info Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 64. menunjukkan halaman  melakukan 10 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 177,2 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 86. 

f. Hasil Pengujian Halaman Alur PSB. 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 65. Hasil Pengujian Halaman Alur PSB Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 65. menunjukkan halaman  melakukan 11 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 257,2 Kb. YSlow menunjukkan 
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bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 86. 

g. Hasil Pengujian Halaman Pengumuman 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 66. Hasil Pengujian Halaman Pengumuman Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 66. menunjukkan halaman  melakukan 10 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 166,0Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 86. 

h. Hasil Pengujian Halaman Baca Berita 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 67. Hasil Pengujian Halaman Baca Berita Menggunakan YSlow 
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Hasil pengujian pada gambar 67. menunjukkan halaman  melakukan 11 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 171,6 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 86. 

i. Hasil Pengujian Halaman Login  

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 68. Hasil Pengujian Halaman Login Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 68. menunjukkan halaman  melakukan 4 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 141,9 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade A, dengan overall performance 

score sebesar 95. 

 

j. Hasil Pengujian Halaman Admin 

Berikut ini adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan Yslow: 
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Gambar 69. Hasil Pengujian Halaman Admin Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 69. menunjukkan halaman  melakukan 10 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 163,4 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 85. 

k. Hasil Pengujian Halaman Tampil Data Peserta  

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 70. Hasil Pengujian Halaman Tampil Data Peserta Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 70. menunjukkan halaman  melakukan 12 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 184,2Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 84. 
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l. Hasil Pengujian Halaman Form Pendaftaran 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 71. Hasil Pengujian Halaman Form Pendaftaran Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 71. menunjukkan halaman  melakukan 6 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 202,7 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 90. 

m. Hasil Pengujian Halaman Edit Data Peserta 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 72. Hasil Pengujian Halaman Edit Data Peserta Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 72. menunjukkan halaman  melakukan 5 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 193,2Kb. YSlow menunjukkan 
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bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade A, dengan overall performance 

score sebesar 93. 

n. Hasil Pengujian Halaman Hapus Data Peserta 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 73. Hasil Pengujian Halaman Hapus Data Peserta Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian menunjukkan halaman  melakukan 4 HTTP request, dan besar 

document yang diakses sebesar 142,8 Kb. YSlow menunjukkan bahwa halaman 

tersebut memiliki peringkat/grade A, dengan overall performance score sebesar 

95. 

o. Hasil Pengujian Halaman Cetak Bukti Daftar 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 74. Hasil Pengujian Halaman Cetak Bukti Daftar Menggunakan YSlow 
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Hasil pengujian pada Gambar 74. menunjukkan halaman  melakukan 10 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 163,7 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 85. 

p. Hasil Pengujian Halaman Form Bukti Daftar 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 75. Hasil Pengujian Halaman Form Bukti Daftar Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 75. menunjukkan halaman  melakukan 6 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 30,6 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade A, dengan overall performance 

score sebesar 91. 

q. Hasil Pengujian Halaman Daftar Ulang 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 
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Gambar 76. Hasil Pengujian Halaman Daftar Ulang Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 76 menunjukkan halaman  melakukan 10 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 164,5Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 85. 

r. Hasil Pengujian Halaman Tampil Hasil Psb 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 77. Hasil Pengujian Halaman Tampil Hasil Psb Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 77. menunjukkan halaman  melakukan 10 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 169,5 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 85. 
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s. Hasil Pengujian Halaman Form Pencarian 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 78. Hasil Pengujian Halaman Form Pencarian Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 78. menunjukkan halaman  melakukan 10 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 187,0Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 86. 

t. Hasil Pengujian Halaman Proses Form Pencarian 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 79. Hasil Pengujian Halaman Proses Form Pencarian Menggunakan 

YSlow 
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Hasil pengujian pada Gambar 79. menunjukkan halaman  melakukan 4 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 165,6 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade A, dengan overall performance 

score sebesar 95. 

u. Hasil Pengujian Halaman Super Admin 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 80. Hasil Pengujian Halaman Super Admin Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 80. menunjukkan halaman  melakukan 10 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 164,1 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 85. 

v. Hasil Pengujian Halaman Tampil Data User 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 



 

99 
 

 
Gambar 81. Hasil Pengujian Halaman Tampil Data User Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada gambar 81. menunjukkan halaman  melakukan 12 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 173,7 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 84. 

w. Hasil Pengujian Halaman Edit Data User 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 82. Hasil Pengujian Halaman Edit Data User Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 82. menunjukkan halaman  melakukan 4 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 145,6 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade A, dengan overall performance 

score sebesar 95. 
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x. Hasil Pengujian Halaman Hapus Data User 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 83. Hasil Pengujian Halaman Hapus Data User Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 83. menunjukkan halaman  melakukan 4 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 145,3 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade A, dengan overall performance 

score sebesar 95. 

y. Hasil Pengujian Halaman Tampil Data Sekolah Asal 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 84. Hasil Pengujian Halaman Tampil Data Sekolah Asal Menggunakan 

YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 84. menunjukkan halaman  melakukan 12 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 199,8 Kb. YSlow menunjukkan 
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bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 84. 

z. Hasil Pengujian Halaman Edit Data Sekolah Asal 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 85. Hasil Pengujian Halaman Edit Data Sekolah Asal Menggunakan 

YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 85. menunjukkan halaman  melakukan4 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 143,2Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade A, dengan overall performance 

score sebesar 95. 

aa. Hasil Pengujian Halaman Hapus Data Sekolah Asal 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 
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Gambar 86. Hasil Pengujian Halaman Hapus Data Sekolah Asal Menggunakan 

YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 86. menunjukkan halaman  melakukan 4 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 142,7 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade A, dengan overall performance 

score sebesar 95. 

bb. Hasil Pengujian Halaman Tampil Data Kecamatan 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 87. Hasil Pengujian Halaman Tampil Data Kecamatan Menggunakan 

YSlow 
Hasil pengujian pada Gambar 87. menunjukkan halaman  melakukan 12 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 178,0 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 84. 
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cc. Hasil Pengujian Halaman Edit Data Kecamatan 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 88. Hasil Pengujian Halaman Edit Data Kecamatan Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 88. menunjukkan halaman  melakukan 4 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 142,5 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade A dengan overall performance 

score sebesar 95. 

dd. Hasil Pengujian Halaman Hapus Data Kecamatan 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 89. Hasil Pengujian Halaman Hapus Data Kecamatan Menggunakan 

YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 89. menunjukkan halaman  melakukan 4 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 142,5 Kb. YSlow menunjukkan 
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bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade A, dengan overall performance 

score sebesar 95. 

ee. Hasil Pengujian Halaman Tampil Data Prestasi 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 90. Hasil Pengujian Halaman Tampil Data Prestasi Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 90. menunjukkan halaman  melakukan 12 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 175,9 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 84. 

ff. Hasil Pengujian Halaman Edit Data Prestasi 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 91. Hasil Pengujian Halaman Edit Data Prestasi Menggunakan YSlow 
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Hasil pengujian pada Gambar 91. menunjukkan halaman  melakukan 4 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 142,7 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade A, dengan overall performance 

score sebesar 95. 

gg. Hasil Pengujian Halaman Hapus Data Prestasi 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 92. Hasil Pengujian Halaman Hapus Data Prestasi Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 92. menunjukkan halaman  melakukan 10 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 160,2Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 86. 

hh. Hasil Pengujian Halaman Tampil Index Berita 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 
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Gambar 93. Hasil Pengujian Halaman Tampil Index Berita Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 93. menunjukkan halaman  melakukan 12 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 173,2Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade B, dengan overall performance 

score sebesar 84. 

ii. Hasil Pengujian Halaman Edit Data Berita 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 94. Hasil Pengujian Halaman Edit Data Berita Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 94. menunjukkan halaman  melakukan 5 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 219,0 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade A, dengan overall performance 

score sebesar 93. 
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jj. Hasil Pengujian Halaman Hapus Data Berita 

Berikut adalah keterangan URL yang diuji dan hasil statistik dari pengujian 

menggunakan YSlow : 

 
Gambar 95. Hasil Pengujian Halaman Hapus Data Berita Menggunakan YSlow 

Hasil pengujian pada Gambar 95. menunjukkan halaman  melakukan 4 HTTP 

request, dan besar document yang diakses sebesar 142,5 Kb. YSlow menunjukkan 

bahwa halaman tersebut memiliki peringkat/grade A, dengan overall performance 

score sebesar 95. 

Keseluruhan pengujian setiap halaman tersebut kemudian di rekapitulasi 

sesuai dengan ukuran yang direkomendasikan oleh Yahoo Developer Network. 

Berikut adalah tabel rekapitulasi pengujian efficiency terhadap halaman WEB. 

Tabel 25. Rekapitulasi Pengujian Efficiency 

No Halaman 
Ukuran 

dokumen 
(byte) 

Jumlah 
HTTP 
request 

Score/Grade 
(A-D) 

1 Halaman Depan 337,4 K 15 85 / B 
2 Cari Peserta 160,2 K 10 86 / B 
3 Proses Cari Peserta 141,9 K 4 95 / A 
4 Statistik 170,0 K 10 86 / B 
5 PSB Info 177,2 K 10 86 / B 
6 Alur PSB 257,2 K 11 86 / B 
7 Pengumuman 157,5 K 10 86 / B 
8 Baca Berita 171,6 K 11 86 / B 
9 Login 141,9 K 4 95 / A 
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10 Admin 163,4 K 10 85 / B 
11 Tampil Data Peserta 184,2 K 12 84 / B 
12 Form Pendaftaran 202,7 K 6 90 / B 
13 Edit Data Peserta 193,2 K 5 93 / A 
14 Hapus Data Peserta 142,8 K 4 95 / A 
15 Cetak Bukti Daftar 163,7 K 10 85 / B 
16 Form Bukti Daftar 30,6 K 6 91 / A 
17 Daftar Ulang 164,5 K 10 85 / B 
18 Tampil Hasil PSB 169,5 K 10 85 / B 
19 Form Pencarian 187,0 K 10 86 / B 
20 Prose Form Pencarian 165,6 K 4 95 / A 
21 Super Admin 164,1 K 10 85 / B 
22 Tampil Data User 173,7 K 12 84 / B 
23 Edit Data User 145,6 K 4 95 / A 
24 Hapus Data User 145,3 K 4 95 / A 

25 Tampil Data Sekolah 
Asal 199,8 K 12 84 / B 

26 Edit Data Sekolah Asal 139,4 K 4 95 / A 
27 Hapus Data Sekolah Asal 142,7 K 4 95 / A 
28 Tampil Data Kecamatan 178,0 K 12 84 / B 
29 Edit Data Kecamatan 142,5 K 4 95 / A 
30 Hapus Data Kecamatan 142,5 K 4 95 / A 
31 Tampil Data Prestasi 175,9 K 12 84 / B 
32 Edit Data Prestasi 142,7 K 4 95 / A 
33 Hapus Data Prestasi 142,6 K 4 95 / A 
34 Tampil Index Berita 173,2 K 12 84 / B 
35 Edit Data Berita 219,0 K 4 93 / A 
36 Hapus Data Berita 142,5 K 4 95 / A 

Total 6051,6 282 3218 

Dari data pada Tabel 25. diatas kemudian data dikelompokkan berdasarkan 

kualitas dari hasil pengujian (score / grade). 

Tabel 26. Analisis Data Pengujian Efficiency Berdasarkan Grade 

Grade / Score Jumlah Halaman Presentasi (%) 
A (90 – 100) 16 44,44 
B (80 – 89) 20 55,56 
C (70 – 79) 0 0 
D ( < 69 ) 0 0 
TOTAL 36 100 
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Tabel 26. merupakan tabel analisis data pengujian efficiency berdasarkan 

grade. Berdasarkan analisis dari perhitungan maka diperoleh persentase 100% 

dari pengujian efficiency. Hasil pengujian diatas dapat diketahui persentase untuk 

grade/score A (90-100) adalah 44,44%, dan grade/score B (80-89) sebesar 

55,56%. 

Dari data rekaputulasi juga dapat diketahui score rata-rata untuk penilaian 

secara keseluruhan adalah: 

Score rata-rata = 3218/3600 * 100 = 89,39 

Dari score yang didapat maka kualitas perangkat lunak yang dikembangkan dari 

sisi efficiency adalah 89,39%, tergolong dalam grade B yaitu telah sesuai dengan 

kualitas efficiency yang baik karena mempunyai score / grade  yang tinggi.  

Analisis efficiency yang kedua dilakukan menggunakan Pingdom WEBsite 

Speed Test Tools. Alamat website dimasukkan dalam kolom yang tersedia, 

kemudian Pingdom WEBsite Speed Test akan menampilkan hasil performance 

grade, jumlah request, load time, dan page size. Berikut adalah hasilnya: Load 

Time Page merupakan hasil pengujian berupa lama waktu yang diperlukan untuk 

mengakses setiap halaman dalam sistem. 

Dalam pengujian yang tellah dilakukan 10x didapatkan hasil yang berbeda 

setiap pengujiannya. Gambar 96. berikut adalah hasil previous test dan Gambar 

97. adalah grafik page load time dari pengujian situs http://sipsbo-smanpa.com/ 

menggunakan Pingdon WEBsite Speed Test: 
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Gambar 96. Previous Test dari WEBsite Speed Test 

 
Gambar 97. Page Load Time 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu load time yang dibutuhkan untuk 

mengakses setiap halaman masing-masing berbeda, yaitu 273ms, 597ms, 1360ms, 

1040ms, 264ms, 261, 309, 1110, 560, dan 401 ms. Dari semua waktu hasil 

penelitian diperoleh waktu rata-rata sebesar 616ms atau 0,62s. Ukuran halaman 

sebesar 332kB. Total request adalah 14 request. Serta total performance grade 

sebesar 87 dari 100.  

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa user membutuhkan waktu rata-rata 

0,63 second untuk membuka setiap halaman. Hal ini memunjukkan sistem 

memiliki load time yang lebih sedikit sehingga pengunjung tidak membutuhkan 

waktu terlalu lama untuk memperoleh informasi. Performance Grade dari 
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keseluruhan sistem sebesar 87 dari 100. Dari score yang didapat maka kualitas 

perangkat lunak yang dikembangkan dari sisi efficiency tergolong dalam grade B 

yaitu telah sesuai dengan kualitas  efficiency yang baik karena mempunyai score / 

grade  yang tinggi. 

Pengujian ketiga dilakukan untuk mengetahui Compuware APM WEBsite 

Performance Test. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui Total page 

download time, First byte time, dan total page size. Berikut ini adalah hasil 

pengujiannya: 

Tabel 27. Hasil Pengujian Efficiency dengan Compuware APM WEBsite 
Performance Test 

Negara Hasil Pengujian 

Los Angeles, CA 

London, UK 
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Sao Paulo, Brazil 

Melbourne, 

Australia 

Keterangan: 

Hijau  : Sangat baik 

Kuning : Baik 

Merah  : Tidak baik 

Dari hasil pengujian pada Tabel 27. diatas didapatkan tiga pengujian total 

page download time dalam keadaan sangat baik, dan 1 pengujian dalam keadaan 

baik. First byte time sebesar 0,014s, yang berarti dalam keadaan sangat baik. Total 

page size sebesar 227,161 dalam keadaan sangat baik. Semakin indikator 

berwarna gelap, total page size semakin besar, maka WEB dalam keadaan tidak 

baik. Dari keseluruhan total page download time didapatkan waktu rata-rata 



 

 

sebesar 1

download 

5. Hasil 

Penguj

(metrics). 

Hasil dari 

a. Penguj

Gamb

Username

masuk da

dapat mas

,660 secon

d time, first b

Pengujian 

ujian untuk

Kemudian 

pengujian d

ujian Aspek 

G

ar 98 adal

e dan passw

alam sistem

suk kedalam

Gam

nd. Jadi da

byte time, d

Maintainab

k aspek m

pengujian d

dapat diliha

Instrumenta

Gambar 98.

lah gambar

word yang ti

m. Sistem a

m sistem kar

mbar 99. Per

113

ari hasil pe

dan total pag

bility 

aintainabili

dilakukan p

at dibawah i

ation 

Peringatan

r peringata

idak sesuai 

akan menam

rena passwo

ringatan Tam

engujian di

ge size dalam

ity ini me

peneliti deng

ini: 

n Saat Gagal

an saat use

dalam data

mpilkan pe

ord salah de

mbah Data S

idapatkan h

m kriteria y

enggunakan

gan diuji sec

l Login. 

er gagal m

abase maka 

eringatan ba

engan warna

Siswa Baru

hasil total 

yang sangat 

n ukuran-uk

cara operasi

 

melakukan l

user tidak 

ahwa user 

a merah. 

 
u 

page 

baik. 

kuran 

ional. 

login. 

dapat 

tidak 



 

 

Gamb

yang ditam

itu, apabil

maka siste

data tidak

lengkap, m

Gamb

dijelaskan

dipilih. U

apabila ti

peringatan

ar 99. adala

mpilkan dal

la user tida

em akan me

k berhasil d

maka saat us

G

ar 100. ada

n bahwa pro

User dapat m

idak ada k

n agar user m

Gambar

ah gambar p

lam halaman

ak memasuk

engeluarkan

disimpan da

ser mengkli

Gambar 100

alah gambar

oses pencari

memilih sa

kategori y

memilih ka

r 101. Perin

114

peringatan t

n tambah d

kkan salah s

n peringatan

alam databa

ik tombol p

0. Peringatan

r peringatan

ian akan be

atu atau leb

ang dipilih

ategori penc

ngatan Pend

tambah data

data siswa b

satu atau le

n pada kolo

ase. Setelah

prevew data 

n Pencarian

n pencarian

rlangsung s

bih kategori

h, maka s

arian. 

aftaran Ulan

a siswa bar

aru harus d

ebih kolom 

om yang bel

h data telah 

berhasil dis

n Peserta 

n peserta. D

sesuai denga

i yang dise

istem akan

ng Siswa B

ru. Semua k

diisi. Oleh k

yang dised

lum diisikan

 terisikan s

simpan. 

 

alam gamb

an kategori 

ediakan. Na

n mengelu

aru 

kolom 

karena 

diakan 

n dan 

secara 

bar ini 

yang 

amun, 

arkan 

 



 

 

Gamb

mengklik 

disediakan

peringatan

Gamb

ditampilka

user tidak

akan men

berhasil d

maka saat

ar 101 adal

tombol pro

n. Apabila

n kepada us

G

ar 102. ada

an dalam ha

k memasukk

ngeluarkan p

disimpan da

t user mengk

Gamb

ah gambar p

oses user ha

a kolom b

er untuk me

ambar 102.

alah gambar

alaman tam

kan salah sa

peringatan 

alam databa

klik tombol

bar 103. Peri

115

peringatan p

arus mengis

belum diisi

emasukkan 

 Peringatan

r peringatan

mbah data us

atu atau lebi

pada kolom

ase. Setelah

l simpan da

ingatan Tam

pendaftaran

si kolom no

i maka si

nomor pen

n Tambah D

n tambah da

ser harus di

ih kolom ya

m yang belu

h data telah

ta berhasil d

mbah Data S

n ulang sisw

mor pendaf

istem akan

ndaftarannya

Data User 

ata user. Sem

isi. Oleh ka

ang disediak

um diisikan

h terisikan 

disimpan. 

Sekolah Asa

wa baru. Seb

ftaran yang 

n mengelu

a. 

mua kolom 

arena itu, ap

kan maka s

n dan data 

secara len

al 

belum 

telah 

arkan 

 

yang 

pabila 

sistem 

tidak 

ngkap, 

 



 

 

Gamb

kolom ya

Oleh kare

disediakan

diisikan d

terisikan s

disimpan. 

Gamb

ditampilka

apabila us

sistem aka

tidak berh

ar 103. ad

ng ditampi

na itu, apab

n maka sist

dan data tid

secara leng

Gamb

ar 104. ada

an dalam h

ser tidak me

an mengelu

hasil disimpa

Gam

alah gamba

ilkan dalam

bila user tid

tem akan m

dak berhas

kap, maka 

bar 104. Pe

alah gambar

alaman tam

emasukkan 

uarkan perin

an dalam da

mbar 105. P

116

ar peringat

m halaman 

dak memasu

mengeluarka

il disimpan

saat user m

ringatan Ta

r peringatan

mbah data k

salah satu a

ngatan pada

atabase.  

Peringatan T

an tambah 

tambah dat

ukkan salah 

an peringata

n dalam da

mengklik to

ambah Data 

n tambah da

kecamatan h

atau lebih ko

a kolom yan

Tambah Dat

data sekol

ta sekolah 

satu atau le

an pada kol

atabase. Se

ombol preve

Kecamatan

ata kecamat

harus diisi. 

olom yang 

ng belum d

ta Prestasi 

lah asal. S

asal harus 

ebih kolom 

lom yang b

etelah data 

ew data ber

n 

tan. Kolom 

Oleh karen

disediakan 

diisikan dan

emua 

diisi. 

yang 

belum 

telah 

rhasil 

 

yang 

na itu, 

maka 

n data 

 



 

 

Gamb

yang ditam

apabila us

sistem aka

tidak berh

Gamb

yang ditam

apabila us

sistem aka

tidak berh

b. Penguj

Gamb

Dalam so

informasi 

memudahk

ar 105. ada

mpilkan dal

ser tidak me

an mengelu

hasil disimpa

ar 106. ada

mpilkan dal

ser tidak me

an mengelu

hasil disimpa

ujian Aspek 

ar 107. m

ource code 

yang aka

kan program

alah gamba

am halaman

emasukkan 

uarkan perin

an dalam da

Gambar 10

alah gamba

lam halama

emasukkan 

uarkan perin

an dalam da

Simplicity

erupakan g

ditampilka

an ditampil

mer untuk m

117

ar peringatan

n tambah da

salah satu a

ngatan pada

atabase. 

06. Peringata

ar peringata

an tambah d

salah satu a

ngatan pada

atabase.  

gambar ket

an keterang

lkan dalam

mengemban

n tambah d

ata prestasi 

atau lebih ko

a kolom yan

an Tambah 

an tambah 

data berita h

atau lebih ko

a kolom yan

terangan co

gan menge

m halaman. 

ngkan dan m

data prestas

harus diisi.

olom yang 

ng belum d

Berita 

data berita

harus diisi. 

olom yang 

ng belum d

ode halama

enani code 

Hal ini b

memperbaik

si. Semua k

 Oleh karen

disediakan 

diisikan dan

a. Semua k

Oleh karen

disediakan 

diisikan dan

an daftar u

untuk me

berfungsi u

ki sistem.  

kolom 

na itu, 

maka 

n data 

 

kolom 

na itu, 

maka 

n data 

ulang. 

emilih 

untuk 



 

 

Gamb

Dalam sou

form data 

ini berfu

memperba

Gamba

Gambar 

ar 108. me

urce code d

yang akan 

ungsi untuk

aiki sistem. 

ar 107. Kete

108. Ketera

erupakan ga

ditampilkan

diedit, sert

k memuda

118

erangan Cod

angan Code

ambar keter

n keterangan

ta source co

ahkan prog

de Halaman

e Halaman E

rangan code

n mengenan

ode untuk m

gramer unt

n Daftar Ula

Edit Data Be

de halaman 

ni code untu

memproses 

tuk menge

ang 

erita 

edit data b

uk menamp

update data

embangkan 

 

 

berita. 

pilkan 

a. Hal 

dan 



 

 

Gamb

Dalam so

membuat 

dan query

programer

Gambar 

ar 109. me

ource code

pilihan untu

y untuk men

r untuk men

Gambar 1

109. Ketera

erupakan ga

e ditampilk

uk masing-

nampilkan k

ngembangka

110. Keteran

119

angan Code

ambar keter

kan keteran

masing kec

kecamatan. 

an dan mem

ngan Code H

e Halaman F

rangan cod

ngan meng

camatan, me

Hal ini ber

mperbaiki si

Halaman Fo

Form Penca

de halaman 

genani sour

embuat opti

rfungsi untu

istem. 

orm Pendaf

arian 

form penc

rce code u

ion asal sek

uk memuda

ftaran 

arian. 

untuk 

kolah, 

ahkan 

 

 



 

 

Gamb

Dalam so

membaca 

beserta is

memudahk

Gamb

Dalam so

konfirmas

memudahk

Sedan

Dalam so

mengurutk

Hal ini b

memperba

ar 110. mer

ource code

semua keca

si option 

kan program

Gambar 11

ar 111. mer

ource code

si data yang

kan program

gkan gamb

ource code

kan hasil pe

berfungsi un

aiki sistem 

rupakan gam

e ditampilk

amatan, me

untuk com

mer untuk m

11. Keterang

rupakan gam

e ditampilk

g akan dihap

mer untuk m

ar 112. mer

e ditampilk

engumuman

ntuk memu

120

mbar ketera

kan keteran

embuat if un

mbobox ke

mengemban

gan Code H

mbar ketera

kan keteran

pus dan pro

mengemban

rupakan ga

kan keteran

n, menampi

udahkan pr

angan code

ngan meng

ntuk masing

edua, dll. 

ngkan dan m

Halaman Ha

ngan code h

ngan meng

ses hapus d

ngkan dan m

mbar ketera

ngan meng

ilkan jumlah

rogramer u

halaman fo

genani sour

g-masing pi

Hal ini b

memperbaik

apus Daftar 

halaman hap

genani sour

data. Hal ini

memperbaik

angan code

genani sour

h peserta ya

untuk meng

orm pendaft

rce code u

ilihan kecam

berfungsi u

ki sistem 

Ulang 

pus daftar u

rce code u

i berfungsi u

ki sistem. 

e halaman ju

rce code u

ang diterima

gembangkan

ftaran. 

untuk 

matan 

untuk 

 

ulang. 

untuk 

untuk 

urnal. 

untuk 

a, dll. 

n dan 



 

 

Gamb

pendaftara

untuk mem

sistem, m

Gam

Gambar 11

ar 113. m

an. Dalam s

mbaca nam

enggambun

mbar 112. K

3. Keterang

merupakan 

source code

ma file yang

ngkan nama

121

Keterangan 

gan Code H

gambar 

e ditampilk

g diupload, 

a folder dan

Code Halam

Halaman Kon

keterangan 

kan keterang

nama file

n file, dan p

man Jurnal 

nfirm Penda

code ha

gan mengen

yang akan 

proses uplo

aftaran 

alaman ko

nani source 

disimpan d

ad file ke f

 

 

nfirm 

code 

dalam 

folder 



 

 

data. Hal i

memperba

Gamb

Dalam so

kesesuaian

menampil

memudahk

Gamb

Dalam sou

ini berfu

memperba

ini berfungs

aiki sistem. 

Gambar

ar 114. m

ource code 

n password

lkan halam

kan program

ar 115. mer

urce code d

ungsi untuk

aiki sistem. 

si untuk me

r 114. Keter

erupakan g

ditampilkan

d, menyimp

man berdas

mer untuk m

rupakan gam

ditampilkan

k memuda

Berikut ada

122

emudahkan 

rangan Cod

gambar ket

n keteranga

pan userna

sarkan leve

mengemban

mbar ketera

n keterangan

ahkan prog

alah tampila

programer 

de Halaman 

terangan co

an mengena

ame dan le

el admin. 

ngkan dan m

angan code h

n mengenan

gramer unt

annya: 

untuk meng

Periksa Log

ode halama

ani source 

evel kedala

Hal ini b

memperbaik

halaman sim

ni source c

tuk menge

gembangkan

gin 

an perika l

code untuk

am session,

berfungsi u

ki sistem. 

mpan data b

code konten

embangkan 

n dan 

 

login. 

k cek 

, dan 

untuk 

berita. 

n. Hal 

dan 



 

 

Gamb

source co

range dari

programer

tampilann

Gambar 11

ar 116. me

ode ditamp

i database, 

r untuk m

nya 

Gam

15. Keteran

erupakan ga

ilkan keter

dan code-c

mengembang

mbar 116. Ke

123

ngan Code H

ambar keter

rangan men

ode lainnya

gkan dan m

eterangan C

Halaman Sim

rangan cod

ngenani sou

a. Hal ini be

memperbai

Code Halam

mpan Data B

de halaman 

urce code 

erfungsi unt

ki sistem. 

man Statistik

Berita 

statistik. D

mencari ju

tuk memuda

Berikut a

k 

 

Dalam 

umlah 

ahkan 

adalah 

 



 

 

Gamb

Dalam so

menaplika

mengurutk

untuk men

Tabel 28. 

Asp

Instrume

Gambar 1

ar 117. mer

ource code

an jumlah 

kan data pe

ngembangk

Analisa Ha

pek 

entation T

p

si

m

k

117. Keteran

rupakan gam

e ditampilk

data yang

eserta, dll. 

an dan mem

asil Pengujia
Aspek ya

dinila

Terdapat 

eringatan 

istem 

mengidentifi

kesalahan 

124

ngan Code H

mbar ketera

kan keteran

g akan dita

Hal ini ber

mperbaiki si

an Aspek M
ang 

i 

pada 

untuk 

ikasi 

Ha

pe

ke

ma

pe

ke

Co

me

ma

mu

Halaman Ta

angan code 

ngan meng

ampilkan, m

rfungsi untu

istem. Berik

Maintainabil

Has

asil penguj

eneliti menu

esalahan ya

aka siste

eringatan 

esalahan. 

ontoh: ket

enginputkan

asih ada da

uncul perin

ampil Hasil

halaman ta

genani sour

membuat n

uk memuda

kut adalah ta

lity 

sil yang dip

jian yang 

unjukkan ba

ang dilaku

m akan 

untuk m

ika panitia

n data calon

ata yang kos

ngatan data 

l PSB 

ampil hasil 

rce code u

nomor hala

ahkan progr

ampilannya

peroleh 

telah dilak

ahwa ketika

ukan oleh 

mengelua

mengidentif

a PSB se

n siswa baru

song maka 

apa yang m

 

PSB. 

untuk 

aman, 

ramer 

a 

kukan 

a ada 

user, 

arkan 

fikasi 

edang 

u dan 

akan 

masih 



 

125 
 

kosong dan harus diisi. 

Consistency Penggunaan satu 

bentuk rancangan 

pada seluruh 

rancangan sistem. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

bentuk rancangan sistem mempunyai 

satu bentuk yang sama. Hal ini dapat 

dilihat pada bagian implementasi sistem, 

dimana tampilan halaman ke halaman 

lainnya memiliki kemiripan, bentuk 

yang serupa, dan konsisten. 

Simplicity Kemudahan dalam 

pengelolaan, 

perbaikan, dan 

pengembangan 

sistem. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

sistem mudah untuk dikelola, diperbaiki, 

dan dikembangkan. Hal ini dikarenakan 

untuk mengelola data user, data 

kecamatan, data asal sekolah, serta data 

berita dapat langsung diperbaiki dalam 

sistem. Kemudian, apabila terdapat 

kesalahan-kesalahan pengembang hanya 

perlu mencari eror pada komponen 

tertentu saja. Dalam komponen-

komponen modul telah diberi 

keterangan code, sehingga akan 

memudahkan pengembang dalam 

mencari dan memperbaiki kesalahan. 

Tabel 28. adalah tabel analisa hasil pengujian aspek Maintainability. Pada 

tabel ini dijelaskan aspek yang dinilai beserta hasil yang diperoleh dari penelitian. 

Hasil penelitian berikut telah dijelaskan dengan contohnya. Dari tiga aspek yang 

dinilai yaitu Instrumentation, Consistency, dan Simplicity menunjukkan bahwa 

sistem yang diuji telas sesuai dengan kategori. Jadi, sistem disimpulkan telah 

mempunyai aspek maintainability yang baik. 
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6. Internet 

eksplorer 

(Android) 

 

Tidak 

ditemukan 

error 

Tabel 29 adalah tabel pengujian portability. Hasil pengujian dengan 

menggunakan empat desktop browser dan dua mobile browser¸ dijelaskan bahwa 

sistem berjalan dengan baik tanpa ada pesan error. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

sistem mempunyai aspek portability yang baik.  

C. Pembahasan 

1. Pembahasan Pengembangan Sistem 

Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis WEB 

(PHP dan MySQL) telah dilakukan oleh peneliti guna membantu proses 

pelaksanaan program tahunan sekolah yaitu penerimaan siswa baru. Sistem ini 
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berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan PSB baik dari sisi panitia PSB, 

sekolah maupun calon siswa baru. Hasil pengembangan sistem berlangsung lancar 

sesuai dengan langkah-langkah dalam metode Research and Development dan 

tahapan desain prosedural. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP MySQL dan dilengkapi dengan SMS gateway. Sistem yang 

dikembangkan mempunyai berbagai fitur yaitu: login, logout, upload file, 

pencarian/ search, jurnal dan statistis, rank pengumuman, edit, delete data. Semua 

fitur dalam sistem telah berfungsi dengan baik.  

2. Pembahasan Kelayakan Sistem 

Sistem yang telah berhasil dikembangkan kemudian diuji tingkat kelayakan 

sistemnya. Pengujian kelayakan sistem berdasarkan ISO 9126 quality factor yang 

terdiri dari 6 aspek penilaian, yaitu pengujian functionality, reliability, usability, 

efficiency, maintainability dan portability. Pada pengujian functionality 

menunjukkan hasil tingkat keberhasilan sebesar 98,38% dan telah sesuai dengan 

atribut functionality dengan skala sangat layak. Pengujian reliability dilakukan 

menggunakan dua tools. Dari kedua pengujian didapatkan hasil persentase 

keberhasilan sistem dari sisi reliability sebesar 98,45% yaitu dalam skala sangat 

layak, dan tidak ditemukan peringatan adanya celah dari sisi SQL Injection 

ataupun XSS. Maka dapat dikatakan bahwa website tersebut termasuk ke dalam 

kategori aman. Pengujian usability dilakukan dari sis siswa dan guru. Secara 

keseluruhan tingkat keberhasilan dari aspek usablity sebesar 89,77% yaitu dalam 

skala yang sangat layak. Pengujian efficiency dilakukan dengan tiga tools. Dari 

dua pengujian didapatkan score grade rata-rata sebesar 88,19% tergolong dalam 



 

130 
 

grade B yaitu telah sesuai dengan kualitas efficiency yang baik dan mempunyai 

score / grade  yang tinggi. Dari keseluruhan pengujian ketiga total page download 

time didapatkan waktu rata-rata sebesar 1,660 second. Jadi dari hasil pengujian 

didapatkan hasil total page download time, first byte time, dan total page size 

dalam kriteria yang sangat baik. Dalam pengujian menggunakan sub-aspek 

instrumentation, consistency, dan simplicity disimpulkan sistem mempunyai aspek 

maintainability yang baik. Sistem juga mempunyai aspek portabilitas yang 

baik/tinggi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dalam mengembangkan sistem 

maka peneliti mengambil kesimpulan: 

1. Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru telah dikembangkan menggunakan 

PHP dan MySQL dilengkapi dengan SMS Gateway dan mempunyai fitur-fitur 

untuk mengolah data peserta, data kecamatan, data sekolah asal, data prestasi, 

data berita, data user, dan hasil PSB. 

2. Hasil pengujian functionality, reliability, dan usability sistem ini dikategori 

sangat layak. Hasil pengujian efficiency sistem dalam score / grade  yang 

tinggi dan tergolong sangat cepat. Dalam pengujian menggunakan sub-aspek 

instrumentation, consistency, dan simplicity disimpulkan sistem mempunyai 

aspek maintainability dan portability yang baik.  

 

B. SARAN 

Dalam penelitian ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan hal-hal 

yang masih perlu dikaji dan dikembangkan kembali. Peneliti memiliki pemikiran 

dan saran untuk pengembangan kedepan antara lain :  

1. Agar dapat dikembangkan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru untuk 

jenjang pendidikan lainnya yaitu SD, SMP, dan SMK dengan kriteria 

penerimaan masing-masing. 
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2. Agar dikembangkan sistem help interaktif yang dapat membantu dan 

mendukung user dalam penelitian ini (guru sebagai panitia PSB), karena tidak 

semua guru friendly dengan komputer dan Internet. 

3. Bentuk validasi berkas agar siswa dapat input data sendiri, sehingga lebih 

memudahkan panitia PSB. 

4. Agar dikembangkan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru dengan SMS 

Gateway yang tersambung oleh database secara online. 
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Lampiran 1. Functionality Check List  

 



 

137 
 

 



 

138 
 

 
 



 

139 
 

 
 



 

140 
 

 
 



 

141 
 

 
 



 

142 
 

 
 



 

143 
 

 
 



 

144 
 

 
 



 

145 
 

 
 



 

146 
 

 
 



 

147 
 

 
 



 

148 
 

 
 



 

149 
 

 
 



 

150 
 

 



 

151 
 

Lampiran 2. Usability Questionnaire 
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Lampiran 3. Daftar Hadir Guru 
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Lampiran 4. Daftar Hadir Siswa 
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Lampiran 5. Program Kerja PPDB SMAN 1 Parakan 2012/2013 
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Lampiran 6. Daftar SMP seKabupaten Temanggung 

 

Provinsi : Jawa Tegah 

Kabupaten/Kota : Temanggung 

Jenjang/Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

 

No NPSN NSS Nama Sekolah Kecamatan 

1  20321476  201032303001  SMPN 1 Temanggung  Temanggung 

2  20321472  201032303002  SMPN 2 Temanggung  Temanggung 

3  20321467  201032303003  SMPN 3 Temanggung  Temanggung 

4  20321466  201032303056  SMPN 4 Temanggung  Temanggung 

5  20321465  201032303059  SMPN 5 Temanggung  Temanggung 

6  20321451  201032303090  SMPN 6 Temanggung  Temanggung 

7  20321423  201032303069  SMP Muhammadiyah 1 Temanggung  Temanggung 

8  20321404  201032303070  SMP Kanisius Temanggung  Temanggung 

9  20321419  201032303074  SMP Mualimin Temanggung  Temanggung 

10  20321414  201032303076  SMP Masehi Temanggung  Temanggung 

11  20321474  201032303054  SMPN 1 Tlogomulyo  Tlogomulyo 

12  20330078  201032303114  SMPN 2 Tlogomulyo  Tlogomulyo 

13  20321415  202032302093  SMP Maarif Tlogomulyo  Tlogomulyo 

14  20321492  201032313038  SMPN 1 Kranggan  Kranggan 

15  20321462 201032313104  SMPN 2 Kranggan  Kranggan 

16 20321420  202032313061  SMP Muhammadiyah 4 Kranggan  Kranggan 

17  20321483  202032313079  SMP Prapanca Kranggan  Kranggan 

18  20321484  202032313096  SMP PGRI Kranggan  Kranggan 

19  20321475  201032302006  SMPN 1 Tembarak  Tembarak 

20  20340346  202032302117  SMP Sunan Plumbon Tembarak  Tembarak 

21  20321459  201032302100  SMPN 1 Selopampang  Selopampang 

22  20321473  201032302111  SMPN 2 Selopampang  Selopampang 

23  20348590  202032302116  SMP Darul Muttaqien Selopampang  Selopampang 

24  20321489  201032304043  SMPN 1 Pringsurat  Pringsurat 

25  20321464  201032304057  SMPN 2 Pringsurat  Pringsurat 

26  20321481  202032304019  SMP Salomo 3 Pringsurat  Pringsurat 

27  20321403  202032304083  SMP PGRI Pringsurat  Pringsurat 
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28  20321496  201032305044  SMPN 1 Kaloran  Kaloran 

29  20321455  201032305080  SMPN 2 Kaloran  Kaloran 

30  20321470  201032305107  SMPN 3 Kaloran  Kaloran 

31  20321418  203032304039  SMP PGRI 1 Kaloran  Kaloran 

32  20321424  202032305062  SMP Muhammadiyah 6 Kaloran  Kaloran 

33  20321407  202032305064  SMP Islam Sudirman Kaloran  Kaloran 

34  20321417  201032305089  SMP PGRI 2 Kaloran  Kaloran 

35  20321490  201032308004  SMPN 1 Parakan  Parakan 

36  20321413  201032308071  SMP Masehi Parakan  Parakan 

37  20321482  201032308081  SMP Remaja Parakan  Parakan 

38  20321411  201032308082  SMP Al Iman Parakan  Parakan 

39  20321478  201032308053  SMPN 1 Bansari  Bansari 

40  20321493  201032308105  SMPN 1 Kledung  Kledung 

41  20321452  201032308110  SMPN 2 Kledung  Kledung 

42  20321494  201032307036  SMPN 1 Kedu  Kedu  

43  20321453 201032307066  SMPN 2 Kedu  Kedu 

44  20321468  201032307108  SMPN 3 Kedu  Kedu 

45  20321422  201032307093  SMP Muhammadiyah 2 Kedu  Kedu 

46  20321485  201032307097  SMP PGRI Kedu  Kedu 

47  20321486  201032301033  SMPN 1 Bulu  Bulu 

48  20321457  201032301103  SMPN 2 Bulu  Bulu 

49  20321471  201032301112  SMPN 3 Bulu  Bulu 

50  20321480  201032301019  SMP Santa Maria Bulu Bulu 

51  20321409  202032301094  SMP Eyzzul Moslem Bulu  Bulu 

52  20321495  201032306007  SMPN 1 Kandangan  Kandangan 

53  20321454  201032306102  SMPN 2 Kandangan  Kandangan 

54  20321469  201032306109  SMPN 3 Kandangan Kandangan 

55 20321405  202032306049  SMP Muhammadiyah 5 Kandangan Kandangan 

56  20321406  202032306099  SMP Jam'iyyatut Tholibin Kandangan  Kandangan 

57  20321487  201032312008  SMPN 1 Candiroto  Candiroto 

58  20321498  202032312086  SMP PGRI Candiroto  Candiroto 

59  20321477  201032312058  SMPN 1 Bejen  Bejen 

60  20321458  201032312106  SMPN 2 Bejen  Bejen 

61  20321497  201032310045  SMPN 1 Jumo  Jumo 
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62  20321488  201032310068  SMPN 1 Gemawang  Gemawang 

63  20321461  201032311101  SMPN 1 Tretep  Tretep 

64  20321460  201032311046  SMPN 1 Wonoboyo  Wonoboyo 

65  20340344  201032311115  SMP Satu Atap Wonoboyo  Wonoboyo 

66  20321491  201032309005  SMPN 1 Ngadirejo  Ngadirejo 

67  20321463  201032309067  SMPN 2 Ngadirejo  Ngadirejo 

68  20321421  202032309029  SMP Muhammadiyah 3 Ngadirejo  Ngadirejo 

69  20321408  201032309092  SMP Islam Ngadirejo  Ngadirejo 

70  20362077  202032303118  SMP Kristen Shekinah Temanggung  Temanggung 

71  20362078  202032307119  SMP Islam Terpadu Cahaya Insani  Kedu 

72  20362079  202032312120  SMP Negeri 2 Candiroto Satu Atap  Candiroto 

73   202032302121  SMP Islam Terpadu Istiqomah  Tembarak 
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Lampiran 7. Dokumentasi 
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Lampiran 8. Lembar Pengesahan Proposal 
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Lampiran 9. Surat Ijin Penelitian 

 
 

 


