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ABSTRAK 

LPMP Kalimantan Selatan yakni lembaga pendidikan yang mempunyai tugas mendampingi dan 

memfasilitasi sekolah binaan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Adapun sekolah yang dibina 

tersebar di beberapa kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi, cukup sulit untuk 

mendapatkan informasi mengenai profil dan lokasi sekolah mana saja yang dibina oleh LPMP Kalimantan Selatan 

sehingga tidak banyak orang dapat mengetahui informasi mengenai sekolah yang dibina oleh LPMP Kalimantan 

Selatan. 

Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini memunculkan suatu gagasan bagi penulis untuk 

mengimplementasikan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan membangun sebuah sistem yang dapat 

memberikan informasi mengenai lokasi persebaran sekolah binaan berupa data yang disajikan dalam bentuk 

digital berupa halaman website. Dalam pembuatan sistem yang akan dibangun memakai bahasa pemrograman 

PHP, untuk tampilan dari sistem memakai bootstrap dan CSS serta MySQL sebagai basis data. 

Dengan dibangunnya Sistem Informasi Geografis pemetaan sekolah binaan ini, memberikan wadah bagi 

LPMP Kalimantan Selatan untuk melakukan penyajian data pembinaan sekolah dan juga dapat membantu warga 

sekolah dalam mengelola data sekolah serta dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait 

sekolah yang dibina LPMP Kalimantan Selatan. 
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ABSTRACT 

LPMP South Kalimantan is an educational institution that has the task of assisting and facilitating the target 

schools in implementing the Internal Quality Assurance System. The schools being fostered are spread across 

several districts in the province of South Kalimantan. However, it is quite difficult to obtain information on the 

profile and location of which schools are being fostered by LPMP South Kalimantan so not many people can find 

out information about schools being fostered by LPMP South Kalimantan. 

With the current rapid technological advances, the author has an idea to implement a Geographic Information 

System (GIS) by building a system that can provide information about the location of the distribution of the target 

schools in the form of data presented in digital form in the form of website pages. In making the system to be built 

using the PHP programming language, for the appearance of the system using bootstrap and CSS and MySQL as 

the database. 

With the construction of the Geographic Information System for mapping the target schools, it provides a forum 

for LPMP South Kalimantan to present school development data and can also assist school residents in managing 

school data and can help the community to obtain information related to schools fostered by LPMP South 

Kalimantan. 
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PENDAHULUAN 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) provinsi Kalimantan Selatan yaitu unit 

pelaksana teknis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang pembentukannya berdasarkan 

Permendikbud nomer 37 tahun 2012. LPMP Kalimantan Selatan mempunyai tugas mendampingi dan 

memfasilitasi sekolah binaan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Selain 

mendampingi dan memfasilitasi sekolah binaan, LPMP Kalimantan Selatan juga memiliki beberapa 

tugas termasuknya melakukan penyajian dan penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah.  

LPMP Kalimantan Selatan membina sekitar 260 sekolah dasar dan menengah yang tersebar di 

13 kabupaten dimana ada 20 sekolah tingkat dasar dan menengah di setiap kabupatennya. Saat ini 

penyampaian informasi mengenai kegiatan pembinaan yang dijadwalkan setiap bulan secara bergiliran 

untuk setiap kabupaten masih dilakukan secara manual seperti melalui surat edaran sehingga perlu 

jangka waktu untuk sampai ke sekolah binaan. Selain itu, masyarakat juga sering kali mencari sekolah 

yang tepat untuk dimasuki putra dan putrinya dengan mempertimbangkan kualitas sekolah dan juga 

lokasi sekolah di setiap wilayah. Meskipun lokasi sekolah dapat dicari dengan memakai Google Maps, 

akan tetapi pada Google Maps tidak mencakup informasi terkait sekolah secara detail seperi informasi 

akreditasi sekolah, fasilitas, jumlah siswa dan jumlah guru. 

Akhir-akhir ini pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web untuk 

berbagai macam keperluan telah berkembang dengan pesat. Berbagai macam pengembagan telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu sistem informasi geografis berbasis website untuk 

pemetaan sekolah menengah atas / sederajat di kota Surakarta (Renaldi & Anggoro, 2020), sistem 

informasi geografis untuk pendataan penderita penyakit malaria pada kelurahan Cereme Taba kota 

Lubuklinggau (Hutrianto & Syakti, 2019), dan pemanfaatan aplikasi SIG berbasis web untuk 

mendukung pengambilan keputusan dalam monitoring pencemaran lingkungan di kota Surakarta (Anna 

& Rudiyanto, 2019). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) yaitu suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja 

dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi. Disamping itu, SIG juga dapat 

menggabungkan data, mengatur data, dan melakukan analisis data yang nantinya akan menghasilkan 

keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dibuatlah sebuah penelitian berjudul 

“PENILAIAN KRITERIA KUALITAS PEMBELAJARAN DAN PEMETAAN SEKOLAH 

BINAAN LPMP KALIMANTAN SELATAN MEMAKAI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

BERBASIS WEB” dimana sistem ini menyediakan informasi mengenai sekolah yang dibina oleh 

LPMP Kalimantan Selatan dalam bentuk penyajian informasi melalui penayangan data yang dikaitkan 

dengan kondisi geografis wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya sistem informasi 

geografis berbasis web ini diharapkan dapat memberikan alternatif dan kemudahan sebagai panduan 

masyarakat, para pendidik, maupun warga sekolah, serta pihak LPMP Kalimantan Selatan dalam 

mencari lokasi persebaran serta informasi mengenai sekolah binaan LPMP yang ada di provinsi 

Kalimantan Selatan. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode yang dipakai untuk mendapatkan informasi dan data ialah sebagai berikut 

:Wawancara (Interview); Pengamatan (Observasi); Dokumentasi; dan Studi Pustaka; studi  

Tahapan berikutnya tidak dapat dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai 

dilaksanakan dan jika telah memasuki tahapan selanjutnya maka tidak dapat kembali atau mengulang 

ke tahap sebelumnya.  

Berikut pemaparan rencana yang dilakukan pada tiap-tiap tahapan menurut metode 

pengembangan sistem yang telah dipilih, yaitu :Requirement analysis and Definition,System and 



Software Design,Implementation and Unit Testing .Integration and System Testing   dan Operation and 

Maintenance 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisis Sistem yang Berjalan Sistem penyampaian informasi mengenai kegiatan pembinaan dengan 

berbagai teknis pimbanaan yang berbeda sesuai dengan program peningkatan mutu pendidikan sekolah 

yang diadakan oleh LPMP Kalimantan Selatan dijadwalkan setiap bulan secara bergiliran untuk setiap 

kabupaten masih dilakukan secara manual melalui surat edaran sehingga perlu jangka waktu untuk 

sampai ke sekolah binaaLPMP Kalimantan Selatan masih belum mempunyai sistem informasi 

pemeetaan sekolah binaan. Akan tetapi, seperti yang telah disinggung di BAB I pada bagian latar 

belakang, masyarakat dapat mencari lokasi sekolah dengan memakai Google Maps, namun Google 

Maps tidak menyajikan informasi terkait detail sekolah secara lebih terperinci.  Dengan memakai 

Analaisis Terhadap Sistem Lama dan Usulan Sistem BarAnalisis kebutuhan sistem dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pada sistem yang akan diolah dan dikembangkan. 

Adapun analisis kebutuhan sistem meliputi : Kebutuhan Data,Kebutuhan Fungsional,Kebutuhan 

Perangkat  dan Kebutuhan Bahasa PemrogramaKebutuhan AntarmukaSistem informasi penilaian dan 

pemetaan sekolah binaan yang diusulkan memiliki kelebihan yang dilengkapi dengan fitur multi user 

login yang artinya setiap user memiliki level hak akses yang berbeda dan dibatasi sesuai dengan 

kebutuhan data masing-masing pengguna.Use Case Diagram,Activity Diagram,Sequence Diagram dan  

Class Diagram 

Basis data yakni gudang penyimpanan data yang diolah lebih lanjut. Basis data sangat penting karena 

dapat menghindari duplikasi data, hubungan antar data yang tidak jelas, organisasi data, dan juga 

pembaruan yang rumit. Berikut ini yaitu perancangan tabel basis data yang dibuat dalam pengembangan 

aplikasi : Rancangan table dan Relasi Antar TabelRancangan antarmuka sistem dibagi menjadi dua, 

yaitu rancangan antarmuka masukan dan antarmuka keluaran sistemRancangan Antarmuka Keluaran 

SistemAntarmuka keluaran yang dihasilkan oleh sistem berupa laporan yang dapat dicetak dan 

diserahkan kepada kepala lembaga LPMP Kalimantan Selatan dan kepada pihak yang memerlukan serta 

dapat dijadikan arsip yang dapat dipakai jika diperlukan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Hasil tampilan aplikasi ini menampilkan hasil dari rancangan antarmuka yang sebelumnya telah dibuat 

pada bab 3. Berikut ini beberapa gambar hasil tampilan aplikasi. 

A Tampilan Antarmuka Halaman Login 

Berikut yaitu tampilan antarmuka halaman login dimana pengguna seperti admin, pegawai, dan sekolah 

harus login terlebih dahulu dengan memilih user dan memasukkan password yang telah dibuat agar dapat masuk 

ke dalam sistem. 

 

Gambar1 Halaman Login 



B Tampilan Antarmuka Halaman Utama 

1. Halaman Utama Admin 

Berikut yaitu tampilan dari halaman utama hak akses admin. Pada halaman ini admin dapat mengelola 

data hingga mencetak data yang telah diinput oleh pegawai maupun oleh sekolah. Selain itu, admin juga dapat 

melakukan tambah data, ubah data dan hapus data. 

 

Gambar 2Halaman Utama Admin 

2. Halaman Utama Pegawai 

Berikut ini yaitu tampilan halaman utama dari hak akses pegawai. Pada halaman ini pegawai dapat 

melihat daftar sekolah binaan. Selain itu pegawai juga dapat melakukan input kegiatan pembinaan, dokumentasi 

pembinaan, dan nilai capaian sekolah. 

 

Gambar 2 Halaman Utama Pegawai3. Halaman Utama Sekolah 

Berikut ini yakni tampilan dari halaman utama hak akses sekolah. Pada halaman ini sekolah dapat 

melakukan input data internal sekolah dan fasilitas sekolah. Pada halaman ini pula sekolah dapat melihat data 

kegiatan pembinaan yang diinput oleh pegawai LPMP sesuai wilayah dilakukannya kegiatan tersebut. 

 

Gambar 3 Halaman Utama Sekolah 



4. Halaman Utama Peta 

Berikut ini yaitu tampilan halaman peta yang dapat diakses tanpa perlu melakukan login terlebih dahulu. 

Halaman ini memuat peta sebaran sekolah binaan dan dapat mengarahkan pengguna menuju lokasi sekolah 

dengan Google Map. 

 
Gambar 4. Halaman Utama Peta Sebaran Sekolah 

C Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Pada tampilan antarmuka masukan sistem akan menampilkan halaman input yang telah dibuat pada 

rancangan sebelumnya. 

1. Halaman Data Kabupaten dan Tambah Data Kabupaten  

Berikut ini yaitu tampilan halaman atau form yang menampilkan data kabupaten sekolah binaan (Gambar 

4.8) dan halaman untuk menambah data kabupaten (Gambar 4.9) agar sekolah di setiap kabupaten dapat difilter 

dengan memakai data ini. Untuk melakukan ubah dan hapus data dapat dengan mengklik icon di kolom aksi. 

 
Gambar 5 Halaman Data Kabupaten 

 
Gambar 6 Halaman Tambah Kabupaten  



2. Halaman Kecamatan dan Tambah Data Kecamatan 

Berikut yaitu halaman atau form yang menampilkan data kecamatan (Gambar 4.10) dan form untuk 

menambah data kecamatan (Gambar 4.11) agar data sekolah binaan terdaftar dapat disesuaikan dengan kecamatan 

setiap kabupaten. Untuk melakukan ubah dan hapus data dapat dengan mengklik icon di kolom aksi. 

 

Gambar7 Halaman Kecamatan 

 
Gambar 8Halaman Tambah Kecamatan 

3. Halaman Data Pegawai dan Tambah Data Pegawai 

Berikut ini yaitu halaman atau form untuk menampilkan data pegawai (Gambar 4.12) dan form untuk 

menambah data pegawai yang ada di LPMP Kalimantan Selatan (Gambar 4.13). Data pegawai ini dipakai untuk 

melakukan login dengan hak akses pegawai. Untuk melakukan ubah dan hapus data dapat dengan mengklik icon 

di kolom aksi. 

 

Gambar 9 Halaman Data Pegawai 



 

Gambar10 Halaman Tambah Data Pegawai 

4. Halaman Daftar Sekolah Binaan dan Tambah Daftar Sekolah Binaan 

Berikut yaitu halaman atau form yang menampilkan daftar sekolah binaan di LPMP Kalimantan Selatan 

(Gambar 4.14) dan form untuk menambah daftar sekolah binaan (Gambar 4.15). Untuk melakukan ubah dan hapus 

data dapat dengan mengklik icon di kolom aksi. 

 

Gambar 11 Halaman Daftar Sekolah Binaan 

 

Gambar 12 Halaman Tambah Daftar Sekolah Binaan 

  



5. Halaman Pendidik dan Tambah Data Pendidik 

Berikut ini yakni halaman atau form yang menampilkan data pendidik (Gambar 4.16) dan form untuk 

menambah data pendidik (Gambar 4.17) yang ada di setiap sekolah binaan LPMP Kalimantan Selatan. Untuk 

melakukan ubah dan hapus data dapat dengan mengklik icon di kolom aksi. 

 
Gambar 13 Halaman Data Pendidik 

 
Gambar 14 Halaman Tambah Data Pendidik 

6.Halaman Detail Sekolah dan Tambah Data Detail Sekolah 

Berikut ini yakni halaman atau form yang menampilkan data internal sekolah (Gambar 4.18) dan 

menambah data internal (Gambar 4.19) dari setiap sekolah binaan seperti akreditasi, jumlah guru, jumlah siswa, 

kurikulum, dan tahun ajaran. Untuk melakukan ubah dan hapus data dapat dengan mengklik icon di kolom aksi. 

 

Gambar15 Halaman Detail Sekolah 



 

Gambar 16 Halaman Tambah Data Detail Sekolah 

7. Halaman Fasilitas Sekolah dan Tambah Data Fasilitas Sekolah 

Berikut yakni halaman atau form yang menampilkan data fasilitas sekolah (Gambar 4.20) dan form untuk 

menambah data fasilitas (Gambar 4.21) dari setiap sekolah binaan. Untuk mengubah dan menghapus data dapat 

dengan mengklik icon di kolom aksi. 

 

Gambar 18 Halaman Fasilitas Sekolah 

 

Gambar 19  Halaman Tambah Data Fasilitas Sekolah  



8. Halaman Kegiatan Pembinaan dan Tambah Data Kegiatan Pembinaan  

Berikut yakni halaman atau form yang menampilkan data kegiatan pembinaan (Gambar 4.22) dan form 

untuk menambah data kegiatan pembinaan (Gambar 4.23) untuk sekolah binaan di setiap kabupaten. Untuk 

mengubah dan menghapus data dapat dengan mengklik icon di kolom aksi. 

 
Gambar 20 Halaman Data Kegiatan Pembinaan 

 
Gambar 21 Halaman Tambah Data Kegiatan 

9. Halaman Dokumentasi dan Tambah Data Dokumentasi 

Berikut yakni halaman atau form yang menampilkan data dokumentasi dari kegiatan pembinaan oleh 

LPMP Kalimantan Selatan (Gambar 4.24) dan form untuk menambah data dokumentasi kegiatan (Gambar 4.25) 

untuk sekolah binaan. Untuk mengubah dan menghapus data dapat dengan mengklik icon di kolom aksi. 

 

Gambar22 Halaman Dokumetasi 



 
Gambar 23  Halaman Tambah Data Dokumentasi 

10. Halaman Nilai Capaian Sekolah dan Tambah Data Nilai Capaian  

Berikut ini yakni halaman yang menampilkan data nilai capaian sekolah binaan LPMP Kalimantan 

Selatan (Gambar 4.26) dan halaman tambah data untuk menginput nilai capaian sekolah binaan (Gambar 4.27). 

Untuk mengubah dan menghapus data dapat dengan mengklik icon di kolom aksi. 

 
Gambar24 Halaman Data Nilai Capaian Sekolah 

 
Gambar25 Halaman Tambah Data Nilai Capaian 

11. Halaman Menu Laporan 

Berikut ini yakni halaman untuk mencetak laporan dari data yang telah diinput pada sistem. Halaman ini 

memuat filter data agar laporan dapat dicetak sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan pengguna.  

 
Gambar26 Halaman Menu Cetak Laporan 



DTampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Pada halaman tampilan antarmuka keluaran sistem menampilkan output dan laporan berdasarkan 

rancangan yang telah dibuat pada Bab sebelumnya.  

1. Laporan Sekolah Binaan Terdaftar 

Berikut ini yaitu tampilan laporan yang memuat data daftar sekolah yang dibina oleh LPMP Kalimantan 

Selatan dengan filter data per-kabupaten. 

 
Gambar 27 Laporan Sekolah Binaan Terdaftar 

2. Laporan Data Sekolah 

Berikut ini tampilan laporan data setiap sekolah yang dibina oleh LPMP Kaliamantan Selatan. 

 

Gambar 28 Laporan Data Sekolah 

 

 

 



3. Laporan Sekolah Terakreditasi 

 
Gambar 29 Laporan Data Sekolah Terakreditasi 

4. Laporan Fasilitas Sekolah 

Berikut ini yaitu tampilan laporan data fasilitas dari setiap sekolah binaan. Data yang dicetak dapat 

difilter sesuai sekolah dan tahun. 

 
Gambar 30 Laporan Data Fasilitas Sekolah 

5. Laporan Nilai Capaian SNP 

Berikut yaitu tampilan laporan data nilai capaian sekolah Standar Nasional Pendidikan. Data pada 

laporan ini dicetak berdasarkan data sekolah dalam satu kabupaten. 

 
Gambar 31 Laporan Data Nilai Capaian Sekolah 



6. Laporan Kegiatan Pembinaan 

Berikut ini yakni tampilan laporan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh LPMP Kalimantan 

Selatan terhadap sekolah binaannya.  

 

Gambar 32 Laporan Kegiatan Pembinaan 

7. Laporan Dokumentasi Kegiatan 

Berikut ini yakni tampilan laporan dokumentasi dari kegiatan yang dilaksanakan LPMP Kalimantan 

Selatan. 

 

Gambar 33 Laporan Dokumentasi Kegiatan 

8. Laporan Data Pendidik 

Berikut ini yakni data pendidik dari setiap sekolah yang dibina oleh LPMP Kalimantan Selatan. 

 

Gambar 34 Laporan Data Pendidik 



9. Halaman Peta Sebaran Sekolah Binaan 

Berikut ini yakni halaman peta sebaran sekolah bianaan LPMP Kalimantan Selatan yang dapat diakses tanpa 

harus melakukan login. 

 
Gambar 35 Halaman Peta Sebaran Sekolah Binaan 

PENGUJIAN SISTEM 

Tahap pengujian ini memakai metode pengujian Black box dimana perangkat lunak yang diuji hanya 

dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang 

ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. 

Tahapan pengujian black box yang akan dilakukan pada sistem dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1 Pengujian Black Box 

No. Komponen Pengujian Poin Pengujian Jenis Pengujian 

1. Proses training data Melakukan proses training data Black box 

2. Proses testing data Melakukan proses testing data Black box 

3. Proses Akurasi Mengukur akurasi dari hasil 

proses testing data 

Black box 

 

A Pengujian Pada Halaman Login 

1. Pengujian Login Admin 

Tabel 2 Tabel Uji Login Admin 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Akses halaman login 

sistem 

Masuk ke halaman login Sesuai Login dapat 

diakses 

2. Memilih level user 

sebagai admin dan 

mengisi password 

Login berhasil dan dapat 

masuk ke beranda admin 

Sesuai Beranda admin 

dapat diakses 

3. Klik logout Logout sukses dan kembali 

ke halaman login 

Sesuai Berhasil 

4. Memilih username 

dan memasukkan 

password yang salah 

Tampil pesan “Akun Anda 

Tidak Ditemukan” 

Sesuai Tampil pop-up 

pesan dan tidak 

dapat masuk ke 

beranda admin. 

 

2. Pengujian Login Pegawai 



Tabel 3 Tabel Uji Login Pegawai 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Akses halaman login 

sistem 

Masuk ke halaman login Sesuai Login dapat 

diakses 

2. Memilih level user 

sebagai pegawai dan 

mengisi password 

Login berhasil dan dapat 

masuk ke beranda pegawai 

Sesuai Beranda pegawai 

dapat diakses 

3. Klik logout Logout sukses dan kembali 

ke halaman login 

Sesuai Berhasil 

4. Memilih username 

dan memasukkan 

password yang salah 

Tampil pesan “Akun Anda 

Tidak Ditemukan” 

Sesuai Tampil pop-up 

pesan dan tidak 

dapat masuk ke 

beranda admin. 

 

3. Pengujian Login Sekolah 

Tabel 4. Tabel Uji Login Sekolah 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Akses halaman login 

sistem 

Masuk ke halaman login Sesuai Login dapat 

diakses 

2. Memilih level user 

sebagai sekolah dan 

mengisi password 

Login berhasil dan dapat 

masuk ke beranda sekolah 

Sesuai Beranda sekolah 

dapat diakses 

3. Klik logout Logout sukses dan kembali 

ke halaman login 

Sesuai Berhasil 

4. Memilih username 

dan memasukkan 

password yang salah 

Tampil pesan “Akun Anda 

Tidak Ditemukan” 

Sesuai Tampil pop-up 

pesan dan tidak 

dapat masuk ke 

beranda admin. 

 

B Pengujian Pada Halaman Menu Data 

1. Pengujian Form Data Kabupaten 

5 Tabel Uji Data Kabupaten 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu kabupaten Masuk halaman kabupaten 

dan menampilkan data 

kabupaten 

Sesuai Berhasil 

2. Klik button tambah 

data 

Masuk ke halaman tambah 

data kabupaten 

Sesuai Berhasil 

3. Input data kabupaten 

dan klik simpan 

Data tersimpan dan tampil 

pesan validasi mucul 

Sesuai Berhasil 

4. Klik button edit pada 

data kabupaten 

Masuk ke halaman edit data 

kabupaten 

Sesuai Berhasil 



5.  Klik button hapus 

pada data 

Muncul pesan konfirmasi 

dan data yang dipilih 

terhapus 

Sesuai Berhasil 

 

2. Pengujian Form Data Kecamatan 

Tabel 6 Tabel Uji Data Kecamatan 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu kecamatan Masuk ke halaman  

kecamatan dan menampilkan 

data kecamatan 

Sesuai Berhasil 

2. Klik Button Tambah 

Data 

Masuk ke halaman tambah 

data kecamatan 

Sesuai Berhasil 

3. Input data kecamatan 

dan klik simpan 

Data tersimpan dan muncul 

pesan validasi 

Sesuai Berhasil 

4. Klik button edit pada 

data 

Masuk ke halaman edit data 

kecamatan 

Sesuai Berhasil 

5. Klik button hapus 

pada data 

Muncul pesan konfirmasi 

dan data yang dipilih 

terhapus 

Sesuai Berhasil 

 

3. Pengujian Form Data Pegawai 

Tabel 7 Tabel Uji Data Pegawai 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu pegawai Masuk ke halaman  pegawai 

dan menampilkan data 

pegawai 

Sesuai Berhasil 

2. Klik Button Tambah 

Data 

Masuk ke halaman tambah 

data pegawai 

Sesuai Berhasil 

3. Input data pegawai 

dan klik simpan 

Data tersimpan dan muncul 

pesan validasi 

Sesuai Berhasil 

4. Klik button edit pada 

data 

Masuk ke halaman edit data 

pegawai 

Sesuai Berhasil 

5. Klik button hapus 

pada data 

Muncul pesan konfirmasi 

dan data yang dipilih 

terhapus 

Sesuai Berhasil 

 

4. Pengujian Form Daftar Sekolah Binaan 

Tabel 8 Tabel Uji Data Daftar Sekolah Binaan 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu daftar 

sekolah binaan 

Masuk ke halaman  daftar 

sekolah dan menampilkan 

data sekolah binaan terdaftar 

Sesuai Berhasil 



2. Klik button tambah 

data 

Masuk ke halaman tambah 

data daftar sekolah 

Sesuai Berhasil 

3. Input data daftar 

sekolah dan klik 

simpan 

Data tersimpan dan muncul 

pesan validasi 

Sesuai Berhasil 

4. Klik button edit pada 

data 

Masuk ke halaman edit data 

daftar sekolah 

Sesuai Berhasil 

5. Klik button hapus 

pada data 

Muncul pesan konfirmasi 

dan data yang dipilih 

terhapus 

Sesuai Berhasil 

 

5. Pengujian Form Data Pendidik 

Tabel 9 Tabel Uji Data Pendidik 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu pendidik Masuk ke halaman  pendidik 

dan menampilkan data 

pendidik 

Sesuai Berhasil 

2. Klik button tambah 

data 

Masuk ke halaman tambah 

data pendidik 

Sesuai Berhasil 

3. Input data pendidik 

dan klik simpan 

Data tersimpan dan muncul 

pesan validasi 

Sesuai Berhasil 

4. Klik button edit pada 

data 

Masuk ke halaman edit data 

pendidik 

Sesuai Berhasil 

5. Klik button hapus 

pada data 

Muncul pesan konfirmasi 

dan data yang dipilih 

terhapus 

Sesuai Berhasil 

 

 

 

 

 

C Pengujian Pada Halaman Menu Data Sekolah 

1. Pengujian Form Data Detail Sekolah 

Tabel 10 Tabel Uji Data Detail Sekolah 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu data 

sekolah 

Masuk ke halaman  data 

sekolah dan menampilkan 

data sekolah 

Sesuai Berhasil 

2. Klik button tambah 

data 

Masuk ke halaman tambah 

data sekolah 

Sesuai Berhasil 



3. Input data sekolah dan 

klik simpan 

Data tersimpan dan muncul 

pesan validasi 

Sesuai Berhasil 

4. Klik button edit pada 

data sekolah 

Masuk ke halaman edit data 

sekolah 

Sesuai Berhasil 

5. Klik button hapus 

pada data sekolah 

Muncul pesan konfirmasi 

dan data yang dipilih 

terhapus 

Sesuai Berhasil 

 

2. Pengujian Form Fasilitas Sekolah 

Tabel 11 Tabel Uji Data Fasilitas Sekolah 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu data 

sekolah 

Masuk ke halaman  data 

sekolah dan menampilkan 

data sekolah 

Sesuai Berhasil 

2. Klik button tambah 

data 

Masuk ke halaman tambah 

data sekolah 

Sesuai Berhasil 

3. Input data sekolah dan 

klik simpan 

Data tersimpan dan muncul 

pesan validasi 

Sesuai Berhasil 

4. Klik button edit pada 

data sekolah 

Masuk ke halaman edit data 

sekolah 

Sesuai Berhasil 

5. Klik button hapus 

pada data sekolah 

Muncul pesan konfirmasi 

dan data yang dipilih 

terhapus 

Sesuai Berhasil 

 

3. Pengujian Form Kegiatan 

Tabel12 Tabel Uji Data Kegiatan Pembinaan 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu data 

kegiatan 

Masuk ke halaman data 

kegiatan dan menampilkan 

data kegiatan 

Sesuai Berhasil 

2. Klik button tambah 

data 

Masuk ke halaman tambah 

data kegiatan 

Sesuai Berhasil 

3. Input data kegiatan 

dan klik simpan 

Data tersimpan dan muncul 

pesan validasi 

Sesuai Berhasil 

4. Klik button edit pada 

data kegiatan 

Masuk ke halaman edit data 

kegiatan 

Sesuai Berhasil 

5. Klik button hapus 

pada data kegiatan 

Muncul pesan konfirmasi 

dan data kegiatan yang 

dipilih terhapus 

Sesuai Berhasil 

 

 

 



 

4. Pengujian Form Dokumentasi 

Tabel 13 Tabel Uji Data Dokumentasi 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu data 

dokumentasi 

Masuk ke halaman data 

dokumentasi dan 

menampilkan data 

dokumentasi 

Sesuai Berhasil 

2. Klik button tambah 

data dokumentasi 

Masuk ke halaman tambah 

data   dokumentasi 

Sesuai Berhasil 

3. Input data dokumentasi 

dan klik simpan 

Data tersimpan dan muncul 

pesan validasi 

Sesuai Berhasil 

4. Klik button edit pada 

data dokumentasi 

Masuk ke halaman edit data 

dokumentasi 

Sesuai Berhasil 

5. Klik button hapus pada 

data dokumentasi 

Muncul pesan konfirmasi dan 

data dokumentasi yang dipilih 

terhapus 

Sesuai Berhasil 

 

5. Pengujian Form Nilai Tabel 14 Tabel Uji Data Nilai Capaian 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu data nilai 

capaian 

Masuk ke halaman data nilai 

capaian dan menampilkan data 

nilai capaian 

Sesuai Berhasil 

2. Klik button tambah 

data nilai capaian 

Masuk ke halaman tambah data   

nilai capaian 

Sesuai Berhasil 

3. Input data nilai 

capaian dan klik 

simpan 

Data tersimpan dan muncul 

pesan validasi serta kategori 

capaian ditampilkan sesuai 

dengan angka nilai capaian 

Sesuai Berhasil 

4. Klik button edit pada 

data nilai capaian 

Masuk ke halaman edit data 

nilai capaian 

Sesuai Berhasil 

5. Klik button hapus 

pada data nilai 

capaian 

Muncul pesan konfirmasi dan 

data nilai capaian sekolah yang 

dipilih terhapus 

Sesuai Berhasil 

 

4.4.4 Pengujian Pada Halaman Menu Laporan 

1. Pengujian Form Laporan Sekolah Binaan Terdaftar 

Tabel 15 Tabel Uji Cetak Laporan Sekolah Binaan Terdaftar 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu laporan 

sekolah binaan 

terdaftar 

Masuk ke halaman form 

filter data laporan  

Sesuai Berhasil 



2. Pilih filter data yang 

ingin dicetak dan klik 

cetak 

Data terfilter sesuai pilihan 

pengguna dan dicetak 

menjadi laporan 

Sesuai Berhasil 

 

2. Pengujian Form Laporan Data Sekolah 

Tabel 16 Tabel Uji Cetak Laporan Data Sekolah 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu laporan 

data sekolah 

Masuk ke halaman form 

filter data laporan  

Sesuai Berhasil 

2. Pilih filter data 

sekolah yang ingin 

dicetak dan klik cetak 

Data terfilter sesuai pilihan 

pengguna dan data sekolah 

yang dipilih pengguna 

dicetak menjadi laporan 

Sesuai Berhasil 

 

3. Pengujian Form Laporan Sekolah Terakreditasi 

Tabel 17 Tabel Uji Cetak Laporan Sekolah Terakreditasi 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu laporan 

sekolah terakreditasi 

Masuk ke halaman form 

filter data akreditasi 

Sesuai Berhasil 

2. Pilih filter akreditasi 

sekolah yang ingin 

dicetak dan klik cetak 

Data terfilter sesuai pilihan 

pengguna dan data akreditasi 

yang dipilih pengguna 

dicetak menjadi laporan 

Sesuai Berhasil 

 

4. Pengujian Form Laporan Data Fasilitas Sekolah 

Tabel 18 Tabel Uji Cetak Laporan Data Fasilitas 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu laporan 

fasilitas sekolah 

Masuk ke halaman form 

filter data laporan fasilitas 

sekolah 

Sesuai Berhasil 

2. Pilih filter sekolah 

yang data fasilitasnya 

ingin dicetak dan klik 

cetak 

Data terfilter sesuai pilihan 

pengguna dan data fasilitas 

sekolah yang dipilih 

pengguna dicetak menjadi 

laporan 

Sesuai Berhasil 

5. Pengujian Form Laporan Nilai Capaian SNP 

Tabel 19 Tabel Uji Cetak Laporan Data Nilai Capaian 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu laporan 

nilai capaian SNP 

Masuk ke halaman form 

filter data laporan nilai 

capaian 

Sesuai Berhasil 

2. Pilih filter kabupaten 

yang data nilai 

Data terfilter sesuai pilihan 

pengguna dan data nilai 

capaian sekolah dalam satu 

Sesuai Berhasil 



capaiannya ingin 

dicetak dan klik cetak 

kabupaten yang dipilih 

pengguna dicetak menjadi 

laporan 

 

6. Pengujian Form Laporan Kegiatan Pembinaan 

Tabel 20Tabel Uji Cetak Laporan Data Kegiatan Pembinaan 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu laporan 

kegiatan pembinaan 

Masuk ke halaman form 

filter data laporan kegiatan 

pembinaan 

Sesuai Berhasil 

2. Pilih filter waktu 

kegiatan yang ingin 

dicetak dan klik cetak 

Data terfilter sesuai pilihan 

pengguna dan data kegiatan 

sekolah yang dipilih 

pengguna dicetak menjadi 

laporan 

Sesuai Berhasil 

 

7. Pengujian Form Laporan Dokumentasi Pembinaan 

Tabel 21Tabel Uji Cetak Laporan Data Dokumentasi 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu laporan 

dokumentasi 

pembinaan 

Masuk ke halaman form 

filter data laporan 

dokumentasi pembinaan 

Sesuai Berhasil 

2. Pilih filter waktu 

dokumentasi yang 

ingin dicetak dan klik 

cetak 

Data terfilter sesuai pilihan 

pengguna dan dokumentasi 

sekolah yang dipilih 

pengguna dicetak menjadi 

laporan 

Sesuai Berhasil 

 

8. Pengujian Form Laporan Data Pendidik 

Tabel 22 Tabel Uji Cetak Laporan Data Pendidik 

No. Pengujian Yang Diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Pilih menu laporan 

data pendidik 

Masuk ke halaman form 

filter data laporan data 

pendidik 

Sesuai Berhasil 

2. Pilih filter sekolah 

yang data pendidiknya 

ingin dicetak dan klik 

cetak 

Data terfilter sesuai pilihan 

pengguna dan data pendidik 

yang dipilih pengguna 

dicetak menjadi laporan 

Sesuai Berhasil 

 

PENUTUP 

1. Dengan adanya sistem informasi ini, dapat memberikan kemudahan bagi petugas atau pegawai dan bagi 

pihak sekolah dalam penginputan data dan pembuatan laporan, sehingga data lebih akurat. 

2. Sistem informasi ini menjadi alat bantu dalam melaksanakan kerja bagi petugas atau pegawai dan pihak 

sekolah. Sistem informasi ini juga sudah disesuaikan berdasarkan kebutuhan instansi tersebut.  



3. Dengan adanya sistem informasi ini pengelolaan data-data menjadi tersimpan lebih rapi dan aman serta 

dapat dapat diakses kapanpun.  

4. Sistem informasi ini dapat mencetak laporan berdasarkan kebutuhan seperti laporan bulanan dan 

pertanggal dan per-wilayah. 
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