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ABSTRAK 

Dalam administrasi sekolah, setiap siswa harus lengkap yang meliputi data dan identitas siswa. Data-data tersebut diambil 

dari formulir pada saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Berdasarkan pengumpulan data di lapangan, 

pengolahan buku induk siswa di MTsN 5 Tapin telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun masih dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi pengolah kata. Hal tersebut mengakibatkan informasi hasil pengolahan data tidak berkualitas baik, 

lamban bahkan membuat kesulitan jika data hilang atau terhapus, dan juga laporan tentang identitas siswa sering terlambat 

atau tidak tepat waktu. Masalah-masalah tersebut diselesaikan dengan membangun aplikasi yang dimulai dari Analisis 

Kebutuhan Sistem, Desain Sistem, Implementasi, Integrasi dan Pengujian hingga Pemeliharaan untuk memperbaiki sistem 

jika terjadi ketidak sesuaian. Metode pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta 

dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySql. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan 

dengan membuat sebuah aplikasi web berupa sistem informasi data siswa yang memudahkan dalam menangani pelaporan, 

hasil pengolahan data, dan laporan tentang identitas siswa serta rekapitulasi data secara cepat, efisien dan hasil laporan 

terkumpul dalam sebuah aplikasi. 

Kata kunci: Sekolah, Siswa, PHP 

 

ABSTRACT 

In school administration, student’s data must be complete. These data are taken from registration form in New Student 

Admissions. Based on data collection in field, student master book processing at MTsN 5 Tapin in accordance with applicable 

procedures done using a word processing application. This results in information from data processing that is not of good 

quality, slow and even makes it difficult if data is lost or deleted, and reports about student identities are often late or not on 

time. These problems are solved by building applications starting from System Requirements Analysis, System Design, 

Implementation, Integration and Testing to Maintenance to repair the system if there is a discrepancy. The method of 

collecting research data is through interviews, observations and documentation studies and is developed using 

theprogramming languages PHP and MySql. Based on this research, it can be concluded by creating a web application in 

the form of a student data information system that makes it easier to handle reporting, data processing results, and reports 

on student identities and data recapitulation quickly, efficiently and reports results are collected in an application.   
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PENDAHULUAN 

MTsN 5 Tapin merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Tapin dan ditetapkan sebagai sekolah 

ramah anak dari Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) pada Rabu (02/05/18) di lapangan 

Dwi Dharma Tapin. Tujuan berdirinya madrasah ini atas pandangan rasa keprihatinan mendalam 

kurangnya pendidikan agama bagi remaja di Desa Tatakan. 

Berdasarkan pengumpulan data di lapangan, pengolahan buku induk siswa di MTsN 5 Tapin telah 

sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun prosesnya masih dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

word. Hal tersebut mengakibatkan informasi hasil pengolahan data tidak berkualitas baik, lamban 

bahkan membuat kesulitan jika data hilang atau terhapus, dan juga laporan tentang identitas siswa sering 

terlambat atau tidak tepat waktu. Untuk memudahkan pengolahan data buku induk siswa, pihak MTSN 

5 Tapin perlu mengembangkan sistem informasi untuk pengolahan data buku induk siswa. Mengingat 

bahwa setiap siswa harus dicatat dalam buku besar yang disebut buku induk siswa atau buku pokok. 



Catatan dalam buku induk siswa harus lengkap yang meliputi data dan identitas siswa. Data-data tersebut 

diambil dari formulir pada saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  (Ulyani, 2019). 

Berdasarkan pengumpulan data di lapangan, pengolahan buku induk siswa di MTsN 5 Tapin telah 

sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun prosesnya masih dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

word. Hal tersebut mengakibatkan informasi hasil pengolahan data tidak berkualitas baik, lamban 

bahkan membuat kesulitan jika data hilang atau terhapus, dan juga laporan tentang identitas siswa sering 

terlambat atau tidak tepat waktu. Untuk memudahkan pengolahan data buku induk siswa, pihak MTSN 

5 Tapin merasa perlu mengembangkan sistem informasi untuk pengolahan data buku induk siswa. 

Peneliti tertarik menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL karena SQL dapat digunakan 

secara berdiri sendiri maupun di lekatkan pada bahasa pemograman seperti C, dan Delphi  (Wikipedia, 

2020). 

Berlandaskan dari penelitian  (Wijayanti, 2014) dengan berjudul “Buku Induk Siswa Elektronik 

SMP Negeri 1 Kecamatan Ngebel” kemudian penelitian (Prabandari, 2019) yang berjudul “Sistem 

Informasi Buku Induk Siswa” dari kedua penelitian di atas hasil yang didapatkan yaitu kemudahan 

melakukan pengisian dan menyimpan Buku Induk Siswa, data siswa tersimpan secara digital, pencarian 

siswa menjadi semakin mudah dengan adanya menu pencarian dalam Sistem Informasi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat sistem informasi siswa berbasis web 

pada MTSN 5 Tapin. Berikutnya yakni membuat aplikasi yang menghasilkan laporan data siswa dan 

data-data pendukung lainnya yang berhubungan dengan data siswa secara cepat dan akurat sehingga 

mampu menghasilkan laporan data siswa dan data yang berkaitan langsung dengan data siswa, seperti 

data orang tua, data mata pelajaran, dan data kelas. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti 

tertarik membahas tentang, “Sistem Informasi Akademik dan Konseling Siswa Berbasis Web pada 

MTsN 5 Tapin”. 

 

ALAT DAN METODE 

Analisis Sistem yang Berjalan 

Analisis sistem yang berjalan sebelum dilakukan pada kendala karena penginputan data masih 

manual/ menggunakan aplikasi pengolah kata dan aplikasi pengolah tabel sehingga sering terjadi 

keterlambatan dalam pengumpulan hasil siswa pada MTsN 5 Tapin maka dari itu dilakukan penelitian 

dengan mengubah sistem yang lama dengan sistem yang baru. 

Flowchart 

Flowchart Data Siswa 



 

Gambar  1 Flowchart Data Siswa 

Berdasarkan Gambar 1, admin terlebih dahulu harus memasukkan data siswa kemudian data 

tersebut akan divalidasi oleh sistem jika salah maka akan mengulang lagi ke proses memasukkan data, 

dan jika data benar maka akan disimpan kedalam database dan hasilnya bisa dicetak dalam bentuk 

laporan berupa file atau langsung melalui printer. 

Flowchart Data Orang Tua 

 

 

 Gambar  2 Flowchart Data Orang Tua 

 

Berdasarkan Gambar 2, admin terlebih dahulu harus memasukkan data orang tua kemudian data 

tersebut akan divalidasi oleh sistem jika salah maka akan mengulang lagi ke proses memasukkan data, 

dan jika data benar maka akan disimpan kedalam database dan hasilnya bisa dicetak dalam bentuk 

laporan berupa file atau langsung melalui printer. 

Analisis Kebutuhan Sistem 

Untuk membuat dan membangun Sistem Informasi Siswa Berbasis Web Pada MTSN 5 Tapin 

dibutuhkan dukungan hardware dan software sesuai kebutuhan sistem saat ini maupun di masa yang 

akan datang serta mempertimbangkan biaya yang digunakan, diharapkan dengan biaya yang mnimal 

dapat menghasilkan sistem berjalan dengan optimal. 

Kebutuhan Hardware 

1. Processor Intel Core i3 

2. Ram 2 Gb 

3. Hardisk 320 GB 



4. Monitor LCD/ LED 

Kebutuhan Software 

1. OS Windows 7/ 8/ 10 

2. Xampp 

3. Google Chrome 

4. Text Editor 

Rancangan Model Sistem 

UML merupakan bahasa standar untuk penulisan blueprint software yang digunakan untuk 

visualisasi, spesifikasi, pembentukan dan pendokumentasian alat-alat dari sistem perangkat lunak. 

Peneliti hanya memilih 3 jenis diagram UM yaitu: 

1. Use Case Diagram 

 

Gambar  3 Use Case Diagram 

Berdasarkan Gambar 3 aplikasi ini mempunyai 1 aktor yaitu Admin. Admin dapat melakukan 

pengelolaan data master, data transaksi, dan mencetak laporan. 

Activity Diagram 

Activity Diagram Pelaporan Member 

 

Gambar  4 Activity Diagram Input Data Master 
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Activity Diagram Input Data Transaksi 

Gambar  5 Activity Diagram Input Data Transaksi 

 

Activity Diagram Proses Pelaporan 

 

Gambar  6 Activity Diagram Proses Pelaporan 

 

Sequence Diagram 

Sequence Diagram Input Data Master 

Gambar  7 Sequence Diagram Input Data Master 
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Admin menginput Data Master. Kemudian dilakukan proses pengecekan data ke database, 

apabila data sudah ada maka proses akan dikembalikan ke awal dan muncul pesan bahwa data sudah 

ada, dan jika setelah dicek data tidak ada, maka data akan disimpan kemudian akan muncul infromasi 

bahwa data berhasil disimpan melalui interface kepada admin. 

Sequence Diagram Input Data Transaksi 

Gambar  8 Sequence Diagram Input Data Transaksi 

Admin menginput Data Transaksi. Kemudian dilakukan proses pengecekan data ke database, 

apabila data sudah ada maka proses akan dikembalikan ke awal dan muncul pesan bahwa data sudah 

ada, dan jika setelah dicek data tidak ada, maka data akan disimpan kemudian akan muncul infromasi 

bahwa data berhasil disimpan melalui interface kepada admin. 

Sequence Diagram Proses Pelaporan 

 

Gambar  9 Sequence Diagram Proses Pelaporan 

Admin memilih data mana yang akan dicetak sebagai laporan, kemudian sistem membaca data 

yang dipilih oleh admin, dan diproses lagi oleh sistem dengan mengambil data yang hanya dipilih admin 

untuk dicetak sebagai laporan, dan kemudian laporan tersebut ditamiplkan interface kepada admin.  

Relasi Tabel 

 

Gambar  10 Relasi Tabel 

Gambar 10 menunjukkan hubungan antar tabel dalam bentuk database yang digunakan pada 

Sistem Informasi Akademik dan Konseling Siswa Berbasis Web pada MTsN 5 Tapin. Tabel siswa 

berhubungan dengan tabel asal sekolah, tabel eskul, tabel melanjutkan, tabel ortu, tabel prestasi, tabel 
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mutasi, tabel absen, tabel nilai pengetahuan, tabel nilai keterampilan, tabel UN, tabel UNBK dan tabel 

pelajaran berhubungan dengan tabel nilai pengetahuan, tabel nilai keterampilan, tabel nilai UN, tabel 

nilai UNBK. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah Pembuatan Sistem 

 Pada pembuatan Sistem Informasi Akademik dan Konseling Siswa Berbasis Web Pada MTsN 

5 Tapin langkah-langkahnya mengacu pada metode waterfall atau yang disebut juga dengan model 

air terjun. Metode ini menggambarkan pendekatan yang cukup sistematis juga berurutan pada 

pembuatan maupun pengembangan software. Beberapa tahapan yang dilalui adalah: (1) analisis 

kebutuhan. Di tahap penguraian apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu sistem atau 

aplikasi; (2) Desain sistem. Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap; 

(3) implementasi. Tahap ini dilakukan dengan menuliskan kode program sesuai yang diterjemahkan 

dalam bahasa pemrograman PHP dan MySQL; (4) Pengujian sistem. Hal ini dilakukan guna 

memastikan bahwa aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan desainnya maka dilakukan pengujian 

pada aplikasi agar sesuai dengan desain dan fungsi yang dapat digunakan dengan baik; dan (5) 

Pemeliharaan. Tahap ini merupakan perbaikan atau koreksi dari berbagai macam error yang tidak 

ditemukan dalam tahapan sebelumnya. 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Form Login ( Admin ) 

Form Login adalah halaman yang pertama muncul setelah membuka aplikasi, yang berguna 

sebagai gerbang awal untuk mengakses sistem informasi dan selanjutnya akan diarahkan pada 

menu dan submenu yang ada pada Sistem Informasi Akademik dan Konseling Siswa Berbasis 

Web Pada MTsN 5 Tapin. 

 

Gambar 1 Tampilan Form Login  

2. Tampilan Form Menu Utama 

Form menu utama adalah tampilan pertama yang muncul setelah proses login. Pada menu utama 

terdapat beberapa menu dan submenu sebagai navigasi awal untuk mengakses fitur-fitur yang ada 

pada Sistem Informasi Akademik dan Konseling Siswa Berbasis Web Pada MTsN 5 Tapin. 



 

Gambar 2 Tampilan Form Menu Utama  



3. Tampilan Form Data dan Input Data Siswa 

Form data siswa merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data siswa yang bersekolah 

di MTsN 5 Tapin. Di dalam halaman ini terdapat fungsi untuk menambah, mengedit serta 

menghapus data pada sistem aplikasi. 

 

Gambar 3 Tampilan Form Data Siswa 

 

 Gambar 4 Tampilan Form Input Data Siswa 

4. Tampilan Form Data, Input Data Kelas Siswa 

Form data kelas siswa merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data kelas siswa pada 

MTsN 5 Tapin. Di dalam halaman ini terdapat fungsi untuk menambah, mengedit serta menghapus 

data pada sistem aplikasi. 

 

Gambar 5 Tampilan Form Data Kelas Siswa 

 

Gambar 6 Tampilan Form Input Kelas Siswa 



5. Tampilan Form Data, Input Data Mata Pelajaran 

Form data mata pelajaran merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data mata pelajaran 

yang ada pada MTsN 5 Tapin. Di dalam halaman ini terdapat fungsi untuk menambah, mengedit 

serta menghapus data pada sistem aplikasi. 

 

Gambar 7 Tampilan Form Data Mata Pelajaran 

 

Gambar 8 Tampilan Form Input Mata Pelajaran 

6. Tampilan Form Data, Input Nilai Pengetahuan 

Form data nilai pengetahuan merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data nilai mata 

pelajaran siswa yang ada pada MTsN 5 Tapin. Di dalam halaman ini terdapat fungsi untuk 

menambah, mengedit serta menghapus data pada sistem aplikasi. 

 

Gambar 9 Tampilan Form Data Nilai Pengetahuan 



  

Gambar 10 Tampilan Form Input Nilai Pengetahuan  

7. Tampilan Form Data, Input Nilai Keterampilan 

Form data nilai keterampilan merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data nilai 

keterampilan siswa yang ada pada MTsN 5 Tapin. Di dalam halaman ini terdapat fungsi untuk 

menambah, mengedit serta menghapus data pada sistem aplikasi. 

 

Gambar 11 Tampilan Form Data Nilai Keterampilan 

 

Gambar 12 Tampilan Form Input Nilai Keterampilan  

8. Tampilan Form Data, Input Nilai UNBK dan UN 

Form data nilai UNBK dan UN merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data nilai 

UNBK dan UN siswa yang ada pada MTsN 5 Tapin. Di dalam halaman ini terdapat fungsi untuk 

menambah, mengedit serta menghapus data pada sistem aplikasi. 



 

Gambar 13 Tampilan Form Data Nilai UNBK dan UN 

 

Gambar 14 Tampilan Form Input Nilai UNBK dan UN  

9. Tampilan Form Data, Input Nilai Ekskul Dan Prestasi 

Form data nilai Nilai ekskul dan prestasi merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data 

nilai nilai ekskul dan prestasi siswa yang ada pada MTsN 5 Tapin. Di dalam halaman ini terdapat 

fungsi untuk menambah, mengedit serta menghapus data pada sistem aplikasi. 

 

Gambar 15 Tampilan Form Data Nilai Nilai Ekskul dan Prestasi 

 

Gambar 16 Tampilan Form Input Nilai Nilai Ekskul dan Prestasi  

10. Tampilan Form Data, Input Nilai Absen 



Form data nilai absen merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data absen siswa yang 

ada pada MTsN 5 Tapin. Di dalam halaman ini terdapat fungsi untuk menambah, mengedit serta 

menghapus data pada sistem aplikasi. 

 

Gambar 17 Tampilan Form Data Absen 

 

Gambar 18 Tampilan Form Input Absen  

11. Tampilan Form Data, Input Nilai Bimbingan dan Konseling 

Form data nilai bimbingan dan konseling merupakan halaman yang memiliki informasi terkait data 

bimbingan dan konseling siswa yang ada pada MTsN 5 Tapin. Di dalam halaman ini terdapat fungsi 

untuk menambah, mengedit serta menghapus data pada sistem aplikasi. 

 

Gambar 19 Tampilan Form Data Bimbingan dan Konseling 

 

Gambar 20 Tampilan Form Input Bimbingan dan Konseling 



Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Laporan Siswa 

Laporan Data Siswa berisikan informasi data-data siswa pada MTsN 5 Tapin yang sebelumnya 

dimasukkan pada Data Siswa.  

 

Gambar  21 Tampilan Laporan Data Siswa 

2. Tampilan Laporan Orang Tua / Wali 

Laporan Data Orang Tua / Wali berisikan informasi data-data orang tua / wali pada MTsN 5 Tapin 

yang sebelumnya dimasukkan pada Data Orang Tua / Wali. 

 

Gambar  22 Tampilan Laporan Orang Tua / Wali   



3. Tampilan Laporan Ekskul 

Laporan Data Ekskul berisikan informasi data-data ekskul siswa pada MTsN 5 Tapin yang 

sebelumnya dimasukkan pada Data Ekskul.  

 

Gambar  23 Tampilan Laporan Data Ekskul Siswa 

4. Tampilan Laporan Prestasi Siswa 

Laporan Data Prestasi Siswa berisikan informasi data-data prestasi siswa pada MTsN 5 Tapin yang 

sebelumnya dimasukkan pada Data prestasi siswa. 

 

Gambar  24 Tampilan Laporan Prestasi Siswa 

5. Tampilan Laporan Absen 

Laporan Data Absen berisikan informasi data-data absen siswa pada MTsN 5 Tapin yang 

sebelumnya dimasukkan pada Data Absen. 

 

Gambar  25 Tampilan Laporan Data Absen Siswa 

6. Tampilan Laporan Bimbingan Dan Konseling Siswa 

Laporan Data Bimbingan Dan Konseling Siswa berisikan informasi data-data bimbingan dan 

konseling siswa pada MTsN 5 Tapin yang sebelumnya dimasukkan pada Bimbingan Dan 

Konseling. 



 

Gambar  26 Tampilan Laporan Bimbingan dan Konseling Siswa 

7.  Tampilan Laporan Nilai UN 

Laporan Data Nilai UN berisikan informasi data-data Nilai UN siswa pada MTsN 5 Tapin yang 

sebelumnya dimasukkan pada Data Nilai UN. 

 

Gambar  27 Tampilan Laporan Data Nilai UN Siswa 

8. Tampilan Laporan Nilai UNBK 

Laporan Nilai UNBK Siswa berisikan informasi data-data nilai UNBK siswa pada MTsN 5 Tapin 

yang sebelumnya dimasukkan pada Input Nilai UNBK 

 

Gambar  28 Tampilan Laporan Nilai UNBK Siswa 

9. Tampilan Laporan Nilai Semester 

Laporan Data Nilai Semester berisikan informasi data-data Nilai semua mata pelajaran semester 

siswa pada MTsN 5 Tapin yang sebelumnya dimasukkan pada Data Nilai Pengetahuan. 

 

Gambar  29 Tampilan Filter Laporan Nilai Semester 



 

Gambar  30 Tampilan Laporan Data Nilai Semester Siswa 

Pengujian 

Berikut adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan: 

1. Pengujian Form Login 

Tabel 3 Pengujian Form Login 

No. Data Masukan Hasil yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

1.  Username dan 

Password Admin 

yang sesuai. 

Username dan Password 

akan di cari di database, 

jika data ditemukan dan 

cocok maka akan 

menuju ke menu utama  

Tombol login dapat 

berguna sesuai dengan 

yang diharapkan dan 

akan menuju ke menu 

utama  

Berhasil. 

2.  Username dan 

Password 

Manajer yang 

sesuai. 

Username dan Password 

akan di cari di database, 

jika data ditemukan dan 

cocok maka akan menuju 

ke menu utama Manajer.  

Tombol login dapat 

berguna sesuai dengan 

yang diharapkan dan 

menuju ke menu utama 

Manajer. 

Berhasil. 

Kasus Dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

1.  Username dan 

Password tidak 

diisi. 

Dapat menampilkan 

erorr dialogbox. 

Menampilkan erorr  

dialogbox. 

Berhasil 

2.  Username dan 

Password tidak 

sesuai. 

Username dan Password 

akan dicari di datebase, 

jika tidak ditemukan 

maka tidak akan dapat 

login dan akan 

menampilkan error 

dialogbox. 

Tidak dapat login 

dan menampilkan 

error 

dialogbox. 

Berhasil 

2. Pengujian Form Data Siswa 

Tabel 1 Pengujian Form Data Siswa 

No. Data Masukan 
Hasil yang 

diharapkan 
Pengamatan Kesimpulan 

1.  Simpan data. Jika data yang dimasukkan 

lengkap dan tepat maka 

data tersebut akan 

tersimpan ke dalam 

database. 

Data berhasil disimpan 

sesuai yang 

diharapkan. 

Berhasil. 

2.  Edit data. Data yang telah diedit akan 

berubah sesuai dengan data 

yang akan dimasukkan.  

Data berhasil berubah 

sesuai yang 

diharapkan. 

Berhasil. 

3. Hapus data. Data yang dapat dihapus 

dan data di dalam tabel 

akan hilang. 

Data berhasil di hapus 

sesuai yang 

diharapkan. 

Berhasil. 



4. Cari data. Data yang dicari 

berdasarkan data yang 

ingin dicari. 

Data berhasil dicari 

sesuai yang 

diharapkan. 

Berhasil. 

Kasus Dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

1.  Data form tidak 

diisi dengan 

lengkap. 

Dapat menampilkan pesan 

kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 

2.  Data nama barang 

sudah pernah 

digunakan. 

Dapat menampilkan 

kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 

Pengujian Form Data Orang Tua / Wali 

Tabel 2 Pengujian Form Data Orang Tua / Wali 

No. Data Masukan 
Hasil yang 

diharapkan 
Pengamatan Kesimpulan 

1.  Simpan data. Jika data yang 

dimasukkan lengkap dan 

tepat maka data tersebut 

akan tersimpan ke dalam 

database. 

Data berhasil disimpan 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

2.  Edit data. Data yang telah diedit 

akan berubah sesuai 

dengan data yang akan 

dimasukkan.  

Data berhasil berubah 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

3. Hapus data. Data yang dapat dihapus 

dan data di dalam tabel 

akan hilang. 

Data berhasil di hapus 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

4. Cari data. Data yang dicari 

berdasarkan data yang 

ingin dicari. 

Data berhasil dicari 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

Kasus Dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

1.  Data form tidak 

diisi dengan 

lengkap. 

Dapat menampilkan 

pesan kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 

2.  Data nama barang 

sudah pernah 

digunakan. 

Dapat menampilkan 

kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 

  



3. Pengujian Form Data Nilai Pengetahuan 

Tabel 3 Pengujian Form Data Nilai Pengetahuan 

No. Data Masukan 
Hasil yang 

diharapkan 
Pengamatan Kesimpulan 

1.  Simpan data. Jika data yang 

dimasukkan lengkap 

dan tepat maka data 

tersebut akan 

tersimpan ke dalam 

database. 

Data berhasil 

disimpan sesuai yang 

diharapkan. 

Berhasil. 

2.  Edit data. Data yang telah diedit 

akan berubah sesuai 

dengan data yang akan 

dimasukkan.  

Data berhasil berubah 

sesuai yang 

diharapkan. 

Berhasil. 

3. Hapus data. Data yang dapat 

dihapus dan data di 

dalam tabel akan 

hilang. 

Data berhasil di hapus 

sesuai yang 

diharapkan. 

Berhasil. 

4. Cari data. Data yang dicari 

berdasarkan data yang 

ingin dicari. 

Data berhasil dicari 

sesuai yang 

diharapkan. 

Berhasil. 

Kasus dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

1.  Data form tidak 

diisi dengan 

lengkap. 

Dapat menampilkan 

pesan kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 

2.  Data nama 

barang sudah 

pernah 

digunakan. 

Dapat menampilkan 

kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 

Pengujian Form Data Nilai Keterampilan 

Tabel 4 Pengujian Form Data Nilai Keterampilan 

No. Data Masukan 
Hasil yang 

diharapkan 
Pengamatan Kesimpulan 

1.  Simpan data. Jika data yang 

dimasukkan lengkap 

dan tepat maka data 

tersebut akan 

tersimpan ke dalam 

database. 

Data berhasil disimpan 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

2.  Edit data. Data yang telah diedit 

akan berubah sesuai 

dengan data yang 

akan dimasukkan.  

Data berhasil berubah 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

3. Hapus data. Data yang dapat 

dihapus dan data di 

dalam tabel akan 

hilang. 

Data berhasil di hapus 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

4. Cari data. Data yang dicari 

berdasarkan data 

yang ingin dicari. 

Data berhasil dicari 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

Kasus dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

1.  Data form tidak 

diisi dengan 

lengkap. 

Dapat menampilkan 

pesan kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 



2.  Data nama barang 

sudah pernah 

digunakan. 

Dapat menampilkan 

kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 

Pengujian Form Data UN dan UNBK 

Tabel 5 Pengujian Form Data UN dan UNBK 

No. Data Masukan 
Hasil yang 

diharapkan 
Pengamatan Kesimpulan 

1.  Simpan data. Jika data yang 

dimasukkan lengkap 

dan tepat maka data 

tersebut akan 

tersimpan ke dalam 

database. 

Data berhasil disimpan 

sesuai yang 

diharapkan. 

Berhasil. 

2.  Edit data. Data yang telah diedit 

akan berubah sesuai 

dengan data yang akan 

dimasukkan.  

Data berhasil berubah 

sesuai yang 

diharapkan. 

Berhasil. 

3. Hapus data. Data yang dapat 

dihapus dan data di 

dalam tabel akan 

hilang. 

Data berhasil di hapus 

sesuai yang 

diharapkan. 

Berhasil. 

4. Cari data. Data yang dicari 

berdasarkan data yang 

ingin dicari. 

Data berhasil dicari 

sesuai yang 

diharapkan. 

Berhasil. 

Kasus dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

1.  Data form tidak 

diisi dengan 

lengkap. 

Dapat menampilkan 

pesan kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 

2.  Data nama barang 

sudah pernah 

digunakan. 

Dapat menampilkan 

kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 

 

4. Pengujian Form Data Ekskul dan Prestasi 

Tabel 6 Pengujian Form Data Ekskul dan Prestasi 

No. Data Masukan 
Hasil yang 

diharapkan 
Pengamatan Kesimpulan 

1.  Simpan data. Jika data yang 

dimasukkan lengkap 

dan tepat maka data 

tersebut akan 

tersimpan ke dalam 

database. 

Data berhasil disimpan 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

2.  Edit data. Data yang telah diedit 

akan berubah sesuai 

dengan data yang 

akan dimasukkan.  

Data berhasil berubah 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

3. Hapus data. Data yang dapat 

dihapus dan data di 

dalam tabel akan 

hilang. 

Data berhasil di hapus 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

4. Cari data. Data yang dicari 

berdasarkan data 

yang ingin dicari. 

Data berhasil dicari 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

Kasus dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

1.  Data form tidak 

diisi dengan 

lengkap. 

Dapat menampilkan 

pesan kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 



2.  Data nama barang 

sudah pernah 

digunakan. 

Dapat menampilkan 

kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 

 

5. Pengujian Form Data Absen 

Tabel 7 Pengujian Form Data Absen 

No. Data Masukan 
Hasil yang 

diharapkan 
Pengamatan Kesimpulan 

1.  Simpan data. Jika data yang 

dimasukkan lengkap 

dan tepat maka data 

tersebut akan 

tersimpan ke dalam 

database. 

Data berhasil disimpan 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

2.  Edit data. Data yang telah diedit 

akan berubah sesuai 

dengan data yang 

akan dimasukkan.  

Data berhasil berubah 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

3. Hapus data. Data yang dapat 

dihapus dan data di 

dalam tabel akan 

hilang. 

Data berhasil di hapus 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

4. Cari data. Data yang dicari 

berdasarkan data 

yang ingin dicari. 

Data berhasil dicari sesuai 

yang diharapkan. 

Berhasil. 

Kasus Dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

1.  Data form tidak 

diisi dengan 

lengkap. 

Dapat menampilkan 

pesan kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 

2.  Data nama barang 

sudah pernah 

digunakan. 

Dapat menampilkan 

kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 

Pengujian Form Data Nilai Semester 

Tabel 8 Pengujian Form Data Nilai Semester 

No. Data Masukan 
Hasil yang 

diharapkan 
Pengamatan Kesimpulan 

1.  Simpan data. Jika data yang 

dimasukkan lengkap 

dan tepat maka data 

tersebut akan 

tersimpan ke dalam 

database. 

Data berhasil disimpan 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

2.  Edit data. Data yang telah diedit 

akan berubah sesuai 

dengan data yang 

akan dimasukkan.  

Data berhasil berubah 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

3. Hapus data. Data yang dapat 

dihapus dan data di 

dalam tabel akan 

hilang. 

Data berhasil di hapus 

sesuai yang diharapkan. 

Berhasil. 

4. Cari data. Data yang dicari 

berdasarkan data 

yang ingin dicari. 

Data berhasil dicari sesuai 

yang diharapkan. 

Berhasil. 

Kasus Dan Hasil Uji ( Data Salah ) 



1.  Data form tidak 

diisi dengan 

lengkap. 

Dapat menampilkan 

pesan kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 

2.  Data nama barang 

sudah pernah 

digunakan. 

Dapat menampilkan 

kesalahan. 

Menampilkan pesan 

kesalahan. 

Berhasil 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan paparan hasil di atas, diperoleh simpulan bahwa hasil pembuatan Sistem Informasi 

Akademik dan Konseling Siswa Berbasis Web Pada MTsN 5 Tapin dapat mengatasi keterlambatan 

proses pengelolaan dan proses pelaporan data-data yang berkaitan dengan siswa. Selain itu, proses 

pengolahan dan rekapitulasi data menjadi lebih cepat serta efisien dibandingkan dengan menggunakan 

software pengolah kata dan angka sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan data. 

Rekomendasi terkait pengembangan dari sistem informasi ini dalam penelitian lebih lanjut 

sebaiknya menambahkan akses pengguna selain admin, seperti guru dan kepala sekolah, sehingga semua 

tugas pengelolaan data tidak terbatas pada admin saja. Berikutnya yaitu dapat dikembangkan dengan 

platform berbasis mobile seperti Android sehingga lebih mudah dan lebih fleksibel untuk digunakan. 
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