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ABSTRACT 

 

DECISION SUPPORT SYSTEMS IN THE ADMISSION SELECTION OF 

VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENT 

Case  Study: SMK Pelita Pesawaran 

 

By 

DEA TRISNA ANANDA 

 

Every educational institution of Vocational High School periodically carries out the 

admission of new students. With the existence of Decision Support System is 

expected to assist schools in selecting new students. There are various methods in 

constructing a DSS and one of them is the method of AHP. AHP is one of DSS 

method that can handle the multi criteria selection. By using the result of DSS with 

AHP method as sample data and find the biggest criteria factor in a selection. The 

result of this study indicates that AHP method can be implemented in information 

system of new students admission and it can help to make decisions in the placement 

of departments based on the ability of students and the selected department. 

Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP), Decision Support System (DSS) 



 

 

 

ABSTRAK 

 

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PADA SELEKSI PENERIMAAN 

SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Studi Kasus: SMK Pelita Pesawaran 

 

Oleh 

DEA TRISNA ANANDA 

Setiap instansi pendidikan sekolah menengah kejuruan secara berkala 

melaksanakan penerimaan siswa baru. Dengan adanya Sistem Pendukung 

Keputusan diharapkan membantu sekolah dalam penyeleksian penerimaan siswa 

baru. Ada berbagai macam metode dalam membangun sebuah SPK dan salah 

satunya adalah metode AHP. AHP merupakan salah satu metode SPK yang dapat 

menangani penyeleksian multi kriteria. Dengan menggunakan hasil dari SPK 

bermetode AHP sebagai data sampel dan mencari faktor kriteria terbesar pada 

suatu penyeleksian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode AHP dapat 

diimplementasikan dalam sistem informasi penerimaan siswa baru dan dapat 

membantu mengambil keputusan dalam penempatan jurusan berdasarkan 

kemampuan siswa dan berdasarkan jurusan yang dipilih. 

Kata kunci: Analytical Hierarchy Process (AHP), Sistem Pendukung Keputusan 

(SPK) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem informasi pada suatu instansi sangat berpengaruh terhadap kinerja instansi. 

Selain membutuhkan informasi yang tepat waktu, juga harus tepat dan akurat. 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, membuat 

penerapan teknologi komputer dalam setiap aspek kehidupan sudah dianggap 

sebagai suatu kebutuhan. Hal ini terjadi karena penerapan teknologi komputer 

dirasakan dapat membuat suatu pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. 

 

Sekolah membutuhkan sumber data dan pengolah data yang tepat agar tercipta 

efisiensi dan keakuratan data yang dapat mendukung proses operasional, 

menejemen dan proses pengambilan keputusan dengan baik dan tepat. Sistem 

pengolah data yang baik membuat informasi yang masuk dapat menunjang semua 

kegiatan yang ada di instansi atau perusahaan tersebut. 

 

SMK Pelita Gedong Tataan merupakan salah satu instansi yang bergerak dalam 

bidang pendidikan yang terdapat di Kabupaten Pesawaran Provinsi  Lampung 

yang memiliki lima jurusan yaitu Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, Jurusan 

Multimedia, Jurusan Akuntansi, Jurusan Administrasi Perkantoran dan Jurusan 

Pemasaran. 
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Proses seleksi penerimaan calon siswa di SMK Pelita Gedong Tataan masih 

secara manual, mulai dari registrasi pendataan data diri calon siswa hingga proses 

penentuan penerimaan calon siswa ke jurusan yang sesuai dengan kemampuan 

calon siswa. Proses seleksi penerimaan siswa dapat dimaksimalkan dengan sistem 

pendukung keputusan. 

 

Sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan sistem informasi interaktif yang 

menyediakan informasi, pemodelan dan pemanipulasian data. Sistem ini 

digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi 

terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara 

pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Kusrini, 2007). 

 

Dalam penerapan SPK terdapat berbagai metode yang dapat digunakan antara 

lain, Analytical Hierarcy Process (AHP), Gray Relational Analysis (GRA),  

Simple Additive Weighting (SAW) dan TOPSIS. Metode yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah Analytical Hierarcy Process (AHP). 

 

Dalam penelitian yang dilakukan Ratih. dkk, (2010). Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK) penerimaan karyawan bisa dijadikan dasar pengambilan 

keputusan manajemen dalam proses penerimaan, dimana keputusan dapat 

dipertanggungjawabkan dengan dukungan dari perhitungan yang dilakukan 

dengan AHP dan menghasilkan keluaran nilai intensitas prioritas calon karyawan 

tertinggi sehingga karyawan yang memiliki nilai tertinggi akan memperoleh 

kesempatan yang besar untuk diterima menjadi karyawan di perusahaan. 
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Selain itu penelitian selanjutnya yang dilakukan Santoso (2014) Dengan 

dibangunnya sistem informasi pendaftaran siswa baru pada SMK, penerimaan 

siswa baru menjadi lebih mudah dan efisien. Namun sistem yang dibangun hanya 

mengolah data pendaftar saja sedangkan proses seleksi penentuan siswa diterima 

masih secara manual. 

 

Melihat latar belakang tersebut perlu dikembangkan sistem informasi pendaftaran 

yang dapat memantu dalam seleksi penerimaan siswa sekaligus dapat menentukan 

jurusan yang sesuai dengan kemampuan siswa menggunakan metode AHP yang 

sesuai dengan kebutuhan SMK Pelita Gedong Tataan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalahnya adalah 

bagaimana membuat rancangan sistem pendukung keputusan pada seleksi 

penerimaan SMK Pelita Gedong Tataan dengan menggunakan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP). 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah perancangan sistem pendukung keputusan pada seleksi 

penerimaan siswa SMK Pelita Gedong Tataan menjadi terarah serta permasalahan 

yang dihadapi tidak terlalu luas, maka diberikan batasan masalah sebagai berikut. 

1. Metode sistem pengambilan keputusan yang menjadi objek penelitian adalah 

Analytical Hierarcy Process. 

2.  Faktor kriteria yang digunakan berdasarkan nilai Ujian Nasional, Tes Tertulis 

dan Wawancara. 
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1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat menghasilkan sistem 

pendukung keputusan seleksi penerimaan siswa serta mengimplementasikan 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang nantinya dapat berguna di 

SMK Pelita Gedong Tataan. 

 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. Dibangunnya sistem pengambilan keputusan yang diharapkan dapat 

mempermudah dalam proses seleksi penerimaan siswa SMK Pelita Gedong 

Tataan. 

2. Memudahkan pekerjaan operasional pada level administrasi dalam pengolahan 

data. 

3. Dapat mempercepat proses pengolahan data calon siswa di SMK Pelita 

Gedong Tataan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sistem Informasi 

Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau 

lebih komponen atau subsistem yang berintregrasi untuk mencapai suatu tujuan. 

Sebagai misal, sistem komputer dapat terdiri dari subsistem perangkat keras dan 

subsistem perangkat lunak. Subsistem perangkat keras dapat terdiri dari alat 

masukan, alat pemroses, alat keluaran dan simpanan luar. Subsistem saling 

berinteraksi membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem dapat 

tercapai. Suatu sistem mempunyai karakteristik, yaitu mempunyai komponen, 

batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah 

dan sasaran.  

 

Menurut Mc. Leod dalam mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen-

elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. 

Sumber daya mengalir dari elemen output dan untuk menjamin prosesnya berjalan 

dengan baik maka dihubungkan dengan mekanisme kontrol (Al Fatta, 2007). 
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Gambar 2.1. Model hubungan elemen-elemen sistem 

(Sumber: Hanif Al Fatta, 2007 : 4) 

 

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu 

bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya yang menggambarkan suatu 

kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari 

informasi adalah data. Data merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat 

bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu 

model untuk dihasilkan informasi. 

 

Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian 

menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, 

yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah 

data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat 

suatu model dan seterusnya membentuk siklus.  

 

Informasi merupakan hasil olahan data, di mana data tersebut sudah diproses dan 

diinterpretasikan menjadi sesuatu yang bermakna untuk pengambilan keputusan. 
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Informasi juga diartikan sebagai himpunan dari data yang relevan dengan satu 

atau beberapa orang dalam suatu waktu (Kusrini, 2007). 

 

Berikut karakteristik informasi yang berkualitas. 

1. Relevan. 

Informasi yang disajikan sebaiknya terkait dengan keputusan yang akan 

diambil oleh pengguna informasi tersebut. 

2. Akurat. 

Kecocokan antara informasi dengan kejadian-kejadian atau objek-objek yang 

diwakilinya. 

3. Lengkap. 

Merupakan derajat sampai seberapa jauh informasi menyertakan kejadian-

kejadian atau objek-objek yang berhubungan. 

4. Tepat Waktu. 

Informasi yang tidak tepat waktu akan menjadi informasi yang tidak berguna 

atau tidak dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan. 

5. Dapat Dipahami. 

Hal tersebut terkait dengan bahasa dan cara penyajian informasi agar 

pengguna lebih mudah mengambil keputusan. 

6. Dapat Dibandingkan. 

Sebuah informasi yang memungkinkan seorang pemakai untuk 

mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau kejadian 

yang mirip. 
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Sistem Informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang, fasilitas, teknologi, media, 

prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi 

penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada 

manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian internal dan eksternal yang 

penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan 

yang cerdik (Andayati, 2010). 

 

2.2. Sistem Penerimaan Siswa Baru 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerimaan merupakan proses, cara, atau 

perbuatan menerima. Sedangkan peserta didik atau siswa dalam pasal 1 ayat 4 UU 

RI No. 20 tahun 2013 adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

diri mereka melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu.  

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerimaan siswa baru merupakan suatu proses 

dalam penerimaan siswa dengan alur terstruktur (pendaftaran dan penyeleksian) 

dengan memenuhi  syarat yang telah ditentukan. Sedangkan seleksi penerimaan 

pada dasarnya hanya untuk mempermudah dalam proses penentuan penerimaan 

siswa ke jurusan yang sesuai dengan kemampuan siswa baru. 

 

Dalam prosedur penerimaan pertama-tama calon siswa dipersilakan untuk 

melakukan registrasi dengan mengisi form register guna mendapatkan akses untuk 

melakukan pendaftaran. Selanjutnya calon siswa dapat melakukan pendaftaran 

dengan mengisi data diri kemudian calon siswa diharuskan melakukan verifikasi 
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secara langsung dengan menyerahkan berkas-berkas persyaratan yang telah 

ditentukan oleh pihak panitia. 

 

Terdapat tiga kriteria dalam proses penerimaan siswa baru yakni nilai ujian 

nasional, nilai tes tertulis dan nilai wawancara. Nilai ujian nasional didapat dari 

pengumpulan berkas fotokopi ijazah yang telah dilegalisir pihak sekolah asal 

calon siswa. Sedangkan nilai tes tertulis dan wawancara diberikan setelah 

serangkaian tes dilakukan. 

 

Tiap siswa dapat melihat hasil tes yang disediakan sistem dan penerimaan serta 

ketentuan jurusan dihasilkan oleh sistem dengan sistem pendukung keputusan 

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)  

 

2.3. Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) 

Keputusan merupakan kegiatan memilih suatu strategi atau tindakan dalam 

pemecahan masalah tersebut. Tujuan dari keputusan adalah untuk mencapai target 

atau aksi tertentu yang harus dilakukan. Kriteria atau ciri-ciri dari keputusan 

adalah. 

1. Banyak pilihan atau alternatif. 

2. Ada kendala atau syarat. 

3. Mengikuti suatu pola atau model tingkah laku, baik yang terstruktur maupun 

tidak terstruktur. 

4. Banyak input atau variabel. 

5. Terdapat faktor resiko. 

6. Dibutuhkan kecepatan, ketepatan dan keakuratan (Kusrini, 2007). 
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Menurut Suryadi dan Ramdhani, 1998. Pada dasarnya pengambilan keputusan 

adalah suatu pendekatan sistematis suatu masalah dengan pengumpulan fakta, 

penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan 

yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pada sisi lain, 

pembuat keputusan kerap kali dihadapkan pada kerumitan dan lingkup 

pengambilan keputusan dengan data yang begitu banyak. Untuk kepentingan ini, 

sebagian besar pembuat keputusan dengan mempertimbangkan rasio manfaat dan 

biaya, dihadapkan pada suatu keharusan untuk mengandalkan seperangkat sistem 

yang mampu memecahkan masalah secara efisien dan efektif, yang kemudian 

disebut Sistem Pendukung Keputusan (SPK) (Andayati, 2010). 

 

Langkah-langkah dalam mengambil keputusan. 

1. Identifikasi masalah. 

2. Pemilihan metode pemecahan masalah. 

3. Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan 

tersebut. 

4. Mengimplementasikan model tersebut. 

5. Mengevaluasi sisi positif dari setiap alternatif yang ada. 

6. Melaksanakan solusi terpilih (Kusrini, 2007). 

 

Pendapat beberapa ahli bahwa Sistem Pendukung Keputusan dibuat untuk 

meningkatkan proses dan kualitas hasil pengambilan keputusan, dimana SPK 

dapat memadukan data dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dalam proses pengambilan keputusan tersebut, disamping itu sistem 

pendukung keputusan juga memberdayakan resources individu secara intelek 
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dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan dan 

berhubungan dengan manajemen pengambilan keputusan serta berhubungan 

dengan masalah-masalah yang semi terstruktur (Maharrani dkk, 2010).  

 

Sedangkan menurut Alter dalam Kusrini (2007), Sistem Pendukung Keputusan 

merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan 

dan pemanipulasian data. Sistem digunakan untuk membantu pengambilan 

keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan situasi yang tidak terstruktur 

dimana tak tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. 

 

Menurut Sri dan Ulfah, 2009 berpendapat bahwa untuk membangun SPK terdapat 

8 tahap berikut. 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini yang paling penting dilakukan adalah perumusan masalah serta 

penentuan tujuan dibangunnya SPK. Langkah ini merupakan langkah awal 

yang sangat penting, karena akan menentukan pemilihan jenis SPK yang akan 

dirancang serta metode pendekatan yang akan dilakukan serta sumber daya 

yang dibutuhkan. 

 

b. Penelitian 

Penelitian berhubungan dengan pencarian data serta sumber daya yang 

tersedia. Pencarian data dilakukan dengan referensi buku-buku yang terkait 

dengan topik penelitian baik melalui internet maupun dengan literatur pustaka 

dan wawancara para ahli yang berkompeten dengan penelitian. 
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c. Analisis 

Analisis dalam tahap ini termasuk penentuan teknik pendekatan yang akan 

dilakukan serta sumber daya yang dibutuhkan. Teknik perancangan yang 

digunakan pemodelan proses, pemodelan data, dan desain sistem secara 

konseptual. 

 

d. Perancangan 

Pada tahap ini dilakukan perancangan dari ketiga subsistem utama SPK yaitu 

subsistem basis data, subsistem model, dan subsistem dialog. 

 

e. Konstruksi 

Tahap ini merupakan kelanjutan dari perancangan dimana ketiga subsistem 

yang dirancang digabungkan menjadi suatu SPK. 

 

f. Implementasi 

Tahap ini merupakan penerapan SPK yang dibangun. Pada tahap ini terdapat 

beberapa tugas yang harus dilakukan yaitu pengujian, evaluasi, penampilan, 

orientasi, pelatihan, dan penyebaran. 

 

g. Pemeliharaan 

Merupakan tahap yang harus dilakukan secara terus menerus untuk 

mempertahankan keadaan sistem. 

 

h. Adaptasi 

Dalam tahap ini dilakukan pengulangan terhadap tahapan sebelumnya sebagai 

tanggapan terhadap perubahan kebutuhan pengguna. 
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2.4. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Analytical Hierarchy Process merupakan suatu metode untuk memecahkan suatu 

masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam suatu kelompok-

kelompoknya, mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarchy, 

memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan 

perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesa ditentukan elemen mana 

yang mempunyai prioritas tinggi. Tetapi perlu diingat bahwa sistem pendukung 

keputusan hanya untuk memberikan alternatif pilihan bukan untuk menentukan 

keputusan akhir. 

 

Dalam menyelesaikan permasalahan dengan AHP terdapat beberapa prinsip yang 

harus dipahami, di antaranya adalah. 

1. Membuat hierarki 

Sistem yang kompleks dapat dipahami dengan memecahnya menjadi elemen-

elemen pendukung, menyusun elemen secara hierarki dan menggabungkannya 

atau mensistensisnya. 

 

2. Penilaian kriteria dan alternatif 

Kriteria dan alternatif dilakukan dengan penilaian perbandingan berpasangan. 

Untuk berbagai persoalan skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik untuk 

mengekspresikan pendapat. Skala penilaian perbandingan pasangan 

ditunjukkan pada Tabel 2.1.    

 

3. Menentukan prioritas (Synthesis of Priority) 

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan 

(pairwise comparisons). Nilai-nilai perbandingan relatif dari seluruh alternatif 
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kriteria dapat disesuaikan dengan judgement yang telah ditentukan untuk 

menghasilkan bobot dan prioritas yang dihitung dengan memanipulasi matriks 

atau melalui penyelesaian persamaan matematika. 

 

4. Konsistensi logis (Logical Consistency) 

Merupakan objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan 

keseragaman dan relevansi juga menyangkut tingkat hubungan antara objek 

yang didasarkan pada kriteria tertentu. 

 

Tabel 2.1. Skala Penilaian Perbandingan Pasangan (Kusrini,2007) 

Intensitas 

Kepentingan 

Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya  

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dari 

pada elemen yang lainnya  

5 Elemen yang satu lebih penting dari pada 

elemen lainnya  

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting dari 

pada elemen lainnya  

9 Satu elemen mutlak penting dari pada elemen 

lainnya  

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang 

berdekatan  
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Lanjutan Tabel 2.1. Skala Penilaian Perbandingan Pasangan (Kusrini,2007) 

Intensitas 

Kepentingan 

Keterangan 

Kebalikan Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka 

dibanding dengan aktivitas j, maka j 

mempunyai nilai kebalikannya dibanding 

dengan i  

 

Menurut Husni (2010) langkah-langkah metode AHP adalah sebagai berikut. 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 

2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan 

dengan subtujuan-subtujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif pada 

tingkatan kriteria yang paling bawah. 

3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi 

relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing- masing tujuan kriteria 

yang setingkat di atasnya. Perbandingan bersadarkan ”judgment” dari 

pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen 

dibandingkan elemen lainnya. 

4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgment 

seluruhnya sebanyak  
      

 
 , dengan n adalah banyaknya elemen yang 

dibandingkan. 

5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka 

pengambilan data diulangi. 

6. Mengulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki. 
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7. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai 

vektor eigen merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis 

judgment dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki 

terendah sampai pencapaian tujuan. 

8. Memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilainya lebih dari 10% maka penilaian 

data judgment harus diperbaiki. 

 

2.5. Data Flow Diagram 

Menurut Al Fatta (2007) pemodelan proses adalah cara formal untuk 

menggambarkan bagaimana suatu sistem beroperasi. Mengilustrasikan aktifitas-

aktifitas yang dilakukan dan bagaimana data-data berpindah diantara aktifitas-

aktifitas itu. Terdapat banyak cara untuk merepresentasikan proses model, cara 

yang populer adalah dengan DFD (Data Flow Diagram). 

 

Terdapat empat elemen yang menyusun suatu DFD, yaitu. 

1. Proses 

Aktifitas atau fungsi yang dilakukan untuk alasan bisnis yang spesifik biasa 

berupa manual maupun terkomputerisasi. 

 

2. Data Flow 

Satu data tunggal atau kumpulan logis suatu data, selalu diawali atau berakhir 

pada suatu proses. 
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3. Data Store 

Kumpulan data yang disimpan dengan cara tertentu. Data yang mengalir 

disimpan dalam data store. Aliran data di-update atau ditambahkan ke data 

store. 

 

4. External Entity 

Orang, organisasi atau sistem yang berada di luar sistem tetapi berinteraksi 

dengan sistem. 

 

Masing-masing elemen akan diberi lambang tertentu untuk membedakan satu 

dengan yang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

2.5.1 Hierarki Data Flow Diagram 

Terdapat hierarki dalam DFD yang merupakan dekomposisi untuk 

menggambarkan sistem dalam hierarki dari diagram DFD dan diagram anak yang 

menggambarkan proses yang lebih detail dibanding dengan diagram induk.  

Terdapat proses balancing untuk menjamin informasi yang disajikan dalam satu 

level dari suatu DFD secara akurat direpresentasikan pada DFD level berikutnya.  

1. Context Diagram 

DFD pertama menunjukkan semua proses dalam satu proses tunggal. Context 

diagram menunjukkan semua entitas luar yang menerima informasi dari atau 

memberikan informasi ke sistem. 

 

2. Level 0 Diagram 

Menunjukkan semua prose utama yang menyusun keseluruhan sistem. Level 

ini juga menunjukkan komponen internal dari proses 0 dan menunjukkan 
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bagaimana proses-proses utama direlasikan menggunakan data flow. Pada 

level ini juga dilakukan penambahan data store. 

 

3. Level 1 Diagram 

Diagram level 1 umumnya diciptakan dari setiap proses utama dari level 0.  

Level ini menunjukkan proses-proses internal yang menyusun setiap proses-

proses utama dalam level 0, sekaligus menunjukkan bagaimana informasi 

berpindah dari satu proses ke proses yang lainnya. 

 

4. Level 2 Diagram 

Menunjukkan semua proses yang menyusun sebuah proses pada level 1. Bisa 

saja penyusunan DFD tidak mencapai level ini. Atau mungkin harus 

dilanjutkan ke level berikutnya (Al Fatta, 2007). 

Tabel 2.2. Elemen-elemen dari DFD dan lambangnya 

Elemen 

Data Flow 

Diagram 

Simbol Gene and 

Sarson 

Simbol De Marco 

and Jourdan 

Keterangan 

Proses   Menunjukkan 

pemrosesan 

data/informasi yang 

terjadi di dalam sistem  

Data Flow   Menunjukkan arah 

aliran dokumen antar 

bagian yang terkait 

pada suatu sistem 

Data Store   Tempat menyimpan 

dokumen arsip 

Entitas   Menunjukkan entitas 

atau bagian yang 

terlibat yang 

melakukan proses 
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2.6. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relation Diagram (ERD) adalah gambar atau diagram yang menunjukkan 

informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Entitas biasanya 

menggambarkan jenis informasi yang sama. Dalam entitas digunakan untuk 

menghubungkan antar entitas yang sekaligus menunjukkan hubungan antar data.  

Pada akhirnya ERD bisa juga digunakan untuk menunjukkan aturan-aturan bisnis 

yang ada pada sistem informasi yang akan dibangun.  

 

ERD juga menggunakan simbol-simbol khusus untuk menggambarkan elemen-

elemen ERD. Simbol-simbol yang digunakan dapat dilihat pada tabel  2.23. 

Tabel 2.3. Eelemen-elemen ERD 

Elemen ERD Simbol Keterangan 

 

Entitas 

 Menunjukkan objek pada suatu sistem / 

menjelaskan entity yang terlibat di 

dalamnya  

 

Relationship 

 Menunjukkan hubungan antara dua 

entitas 

Garis 

Penghubung 

 Menunjukkan aliran data 

 

 

Atribut 

 Melambangkan atribut 

 

2.7. Metodologi Pembangunan Sistem 

Dalam pengembangan sistem informasi dikenal beberapa metode yaitu Iterasi, 

Prototype, Extrime Programming, Spiral Model dan Waterfall. Metode yang 

digunakan dalam pembutan sistem informasi ini adalah metode Waterfall. Metode 

ini bersifat sistematis atau secara berurutan dalam membangun suatu sistem 

informasi. Secara garis besar metode Waterfall mempunyai langkah-langkah 
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sebagai berikut: Analisa, Desain, Penulisan, Pengujian dan Penerapan serta 

Pemeliharaan (Kadir, 2003). 

 

Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan sesuai pengembangan aplikasi metode 

Waterfall yang dapat dijelaskan pada Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.2. Metode Waterfall (Kadir, 2003) 

 

Penjelasan dari gambar 3.1 Metode Waterfall adalah sebagai berikut. 

1. Analisa Kebutuhan 

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data 

dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi 

literatur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user 

sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-
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tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan 

dokumen user requirment atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan 

dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. 

 

2. Desain Sistem 

Tahapan di mana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem 

terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat 

pemodelan sistem seperti diagram alir data (data flow diagram), diagram 

hubungan entitas (entity relationship diagram) serta struktur dan bahasan data.  

 

3. Penulisan Kode Program 

Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan design dalam 

bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer yang 

akan meterjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang 

merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam 

artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah 

pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah 

dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap 

sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. 

 

 

4. Pengujian Program (Testing) 

Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan keefektifannya 

sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang kemudian 

dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi lebih 

baik dan sempurna. 
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5. Penerapan Program dan Pemeliharaan 

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan 

karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan (periperal 

atau sistem operasi baru) baru atau karena pelanggan membutuhkan 

perkembangan fungsional. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di lingkungan Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dan Sekolah Menengah 

Kejuruan, SMK Pelita Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Waktu penelitian 

dilakukan pada semester genap  tahun ajaran 2014/2015. 

 

3.2. Perangkat Penelitian 

Hardware yang digunakan dalam sistem informasi penerimaan siswa baru ini 

adalah notebook Acer Aspire E1-471 dengan spesifikasi sebagai berikut. 

1. Intel® Core™ i3-2328M (2.2 GHz, 3 Mb L3 cache) 

2. Intel® HD Graphics 3000 

3. 14.0” HD LED LCD 

4. 2 Gb DDR3 Memory 

5. 500 GB HDD 

 

Software yang digunakan dalam rancangan sistem ini antara lain. 

1. Sistem operasi Windows 7 Professional 32 Bit 

2. Microsoft Visio 2010 
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3. Macromedia Dreamweaver CS6 

4. XAMPP Server Version 1.8.1 

5. Web browser Google Chrome 

 

3.3. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yaitu tahapan yang akan dilakukan untuk mempermudah 

dalam melakukan penelitian. Metode yang mendukung dalam Sistem Informasi 

Penerimaan Siswa baru ini adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP), 

AHP  merupakan suatu metode untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks 

dan tidak terstruktur ke dalam suatu kelompok-kelompoknya, mengatur kelompok 

tersebut ke dalam suatu hierarchy, memasukkan nilai numerik sebagai pengganti 

persepsi manusia sedangkap metode yang digunakan dalam pembuatan sistem 

informasi penerimaan siswa baru ini adalah metode Waterfall. Metode ini bersifat 

sistematis atau secara berurutan dalam membangun suatu sistem informasi. Secara 

garis besar metode Waterfall mempunyai langkah-langkah yaitu analisa 

kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, Pengujian Program serta 

penerapan program dan pemeliharaan. Tahap penelitian ditunjukkan pada Gambar 

3.1. 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

Studi Literatur dan wawancara 
 

 

 

 

 

 

Analisa kebutuhan 

 

 

 

 
 

 

 

Desain sistem 

 

 

 

       

  Implementasi   

  
 

  

  

 

Mengelola data calon siswa 
 

  

  
 

  

  Kalkulasi nilai calon siswa   

  

 

 
 

  

  Mengelola calon siswa diterima (Proses AHP)   

  
 

  

  Cetak hasil penerimaan   

  

 

  
 

  

 

 

 

 

Pengujian program 

 

 

 

 
 

 

 

Penerapan program dan pemeliharaan 

 

 

 

 
 

 

 

Penulisan Laporan 

  

Gambar 3.1. Tahapan penelitian sistem 
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3.4. Studi Literatur dan Wawancara 

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku, penelusuran internet dan 

jurnal yang berkaitan dengan sistem informasi penerimaan siswa dan metode 

Analytical Hierarcy Process (AHP) sedangkan wawancara dilakukan dengan 

mengadakan tanya jawab dengan ketua panitia penerimaan siswa baru SMK Pelita 

Gedong Tataan  Bapak Drs. Moh. Mujiono guna mendapat informasi yang akurat 

mengenai proses penerimaan siswa baru.  

 

3.5. Desain Sistem 

Desain sistem merupakan gambaran awal seperti apa suatu sistem informasi 

berdasarkan alur kerja sistem. Desain sistem ini dibuat guna mempermudah dalam 

tahap selanjutnya yaitu penulisan kode program. Adapun penjelasan dari tahap 

desain sistem sajikan dalam bentuk context diagram, data flow diagram dan entity 

relationship diagram serta rancangan antarmuka bagi pengguna. 

 

3.5.2.1 Context  Diagram 

Context diagram pada sistem ini memiliki satu proses yaitu proses penerimaan 

siswa baru dan tiga external entity yaitu calon siswa yang dapat memasukkan data 

pendaftar berupa data diri calon siswa, panitia yang dapat memasukkan seluruh 

data nilai siswa baik nilai Ujian Nasional, nilai tes tertulis dan nilai wawancara 

serta Kepala Sekolah yang menerima laporan data siswa yang telah diterima. 

Context diagram pada sistem ini ditunjukkan pada Gambar 3.2. 
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Sistem Informasi 

Penerimaan Siswa 

Baru
Calon Siswa Panitia

Kepala 

Sekolah

Data Calon Siswa

Laporan Data Siswa Diterima

Laporan Data Siswa Diterima

Bukti Daftar Data Nilai Calon siswa

Data Login Data Login

 

Gambar 3.2. Context Diagram 

 

 

3.5.2.2 Data Flow diagram 

Data flow diagram merupakan penjabaran lebih rinci terhadap context diagram 

sistem informasi penerimaan siswa baru. Data flow diagram dijabarkan dalam 

beberapa level sesuai dengan kebutuhan. Untuk memudahkan perancangan, DFD 

pada laporan ini dipisahkan berdasarkan user system. 

 

1. Data Flow Diagram Level 0 

Pada DFD level 1 ini terdapat tiga proses utama yakni modul pendaftaran, proses 

nilai dan proses laporan. Proses nilai yakni memasukkan data nilai UN, nilai tes 

tertulis dan nilai wawancara yang dilakukan oleh panitia. Perancangan DFD level 

0 ditunjukkan pada Gambar 3.3. 
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1.

Modul Pendaftaran

2.

Proses Nilai

3.

Laporan

Calon Siswa

Panitia

Kepala Sekolah

Data Calon Siswa

Bukti Daftar

Laporan Data Siswa

Data Nilai Calon Siswa

Data Siswa Diterima

Data Siswa Diterima

Data Siswa Diterima

1. Calon Siswa

Data Calon Siswa

2. Siswa 
Diterima

Data Nilai

 

Gambar 3.3. DFD Level 0 

 

2. Data Flow Diagram Level 1 

DFD level 1 merupakan penjabaran dari DFD pada level sebelumnya. Pada DFD 

level 1 ini terdapat penjabaran dari proses 1 yakni modul pendaftaran dan proses 2 

proses nilai. 
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Pada proses 1 modul pendaftaran, calon siswa dapat memasukkan data calon 

siswa berupa data diri siswa, data orangtua dan memilih jurusan yang diinginkan. 

Disamping itu calon siswa juga dapat mengubah data apabila terdapat kesalahan 

dalam memasukkan data. Siswa yang telah melakukan pendaftaran diperkenankan 

mencetak data calon siswa yang menjadi bukti dalam verifikasi pembayaran yang 

diserahkan secara langsung kepada pihak panitia. DFD Level 1 Proses Modul 

Pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

Pada proses 1 proses nilai, terbagi menjadi empat proses yaitu proses nilai UN, 

proses nilai tes, proses wawancara dan proses AHP. panitia memungkinkan 

memasukkan data nilai pada setiap proses yang ada dan sistem menyaring siswa 

diterima berdasarkan ketentuan sistem dengan proses AHP.  DFD Level 1 Proses 

nilai dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Calon Siswa

Panitia

1.1

Input Data 

Calon Siswa

1.2

Mengubah Data 

Calaon Siswa

1.3

Menampilkan Data 

Calon Siswa

Cetak Data 

Calon Siswa

Data Calon Siswa

Data Calon Siswa 1. Calon 

Siswa

Data Calon Siswa

Update Data Calon Siswa

Info Data Calon Siswa

Data Calon Siswa

Laporan Data Calon Siswa

Info Data Calon Siswa

3. Jurusan

Data Jurusan

1. calon siswa

 

Gambar 3.4 DFD Level 1 Proses modul pendaftaran 
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Panitia

2.1

Proses Nilai UN

2.2

Proses Nilai Tes 

Tertulis

2.3

Proses Nilai 

Wawancara

2.4

Proses AHP

4. Nilai UN

5. Nilai Tes 

Tertulis

6. Nilai 

Wawancara

2. Siswa 

Diterima

Data Nilai UN

Data Nilai Wawancara

Data Nilai UN

Data Nilai Tertulis

Data Nilai Wawancara

Data Siswa Diterima

Info Nilai Wawancara

Info Nilai Tes Tertulis

Info NilaI UN

Data Nilai Tertulis

 

Gambar 3.5 DFD Level 1 Proses nilai 

 

3. Data Flow Diagram Level 3 

Data flow diagram level 2 merupakan penjabaran dari proses nilai UN, proses 

nilai tes tertulis dan proses nilai wawancara pada level 1 proses nilai. Penjelasan 

dibagi berdasarkan tiap-tiap proses. 

Proses 2.1 proses nilai UN, panitia memungkinkan memasukkan, mengubah, 

menampilkan serta mencetak data nilai UN tiap-tiap calon siswa yang tersimpan 
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pada database nilai UN. Data nilai yang diolah meliputi nilai Matematika, Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggis, Ilmu Pengetahuan Alam sesuai dengan nilai yang 

tertera pada lembar Ijazah/STTB dan SKHU yang diserahkan calon siswa pada 

saat verifikasi pendaftaran. Penjelasan alur DFD Level 2 proses nilai UN dapat 

dilihat pada Gambar 3.6. 

Panitia

Kepala 

Sekolah

2.1.1

Input Nilai UN

2.1.2

Mengubah Nilai 

UN

2.1.3

Menampilkan 

Nilai UN

2.1.4

Cetak Nilai UN

4. Nilai UN

Data Nilai UN

Data Nilai UN

Data Nilai UN

Data Nilai UN

Update Data Nilai UN

Info Nilai UN

Laporan Data Nilai UN

Info Nilai UN

1. Calon 

Siswa

 

Gambar 3.6. DFD Level 2 proses nilai UN 
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Proses 2.3 Proses nilai tes pada level ini dalam melakukan kegiatan memasukkan, 

mengubah, menampilkan serta mencetak data nilai tes tiap-tiap calon siswa juga 

dilakukan oleh panitia. Data nilai yang diolah meliputi nilai Matematika, Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggis, Ilmu Pengetahuan Alam serta tes tambahan yakni uji 

kompetensi yang dilakukan secara tertulis oleh tiap-tiap siswa dan data yang 

diolah tersimpan pada database nilai tes. Penjelasan alur DFD Level 2 Proses nilai 

tes dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

Panitia

Kepala 

Sekolah

2.2.1

Input Nilai Tes 

Tertulis

2.2.2

Mengubah Nilai 

Tes Tertulis

2.2.3

Menampilkan 

Nilai Tes Tertulis

2.2.4

Cetak Nilai Tes 

Tertulis

5. Nilai Tes 

Tertulis

Data Nilai Tes Tertulis

Data Nilai Tes Tertulis

Data Nilai Tes Tertulis

Data Nilai Tes Tertulis

Update Data Nilai Tes Tertulis

Info Nilai Tes Tertulis

Laporan Data Nilai Tes Tertulis

Info Nilai Tes Tertulis

1. Calon 

siswa

 

Gambar 3.7. DFD Level 3 Proses nilai tes 
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Tidak jauh berbeda dengan proses-proses sebelumnya, proses memasukkan nilai 

dan proses-proses yang berlangsung pada Proses 2.4 Proses nilai wawancara pun 

dilakukan oleh panitia. nilai yang diperoleh didapat dari hasil wawancara yang 

dilakukan pada masing-masing siswa. DFD Level 2 Proses nilai wawancara dapat 

dilihat pada Gambar 3.8. 

Panitia

Kepala 

Sekolah

2.3.1

Input Nilai 

Wawancara

2.3.2

Mengubah Nilai 

Wawancara

2.3.3

Menampilkan 

Nilai Wawancara

2.3.4

Cetak Nilai 

Wawancara

6. Nilai 

Wawancara

Data Nilai Wawancara

Data Nilai Wawancara

Data Nilai Wawancara

Data Nilai Wawancara

Update Data Nilai Wawancara

Info Nilai Wawancara

Laporan Data Nilai Wawancara

Info Nilai Wawancara

1. Calon 

siswa

 

Gambar 3.8. DFD Level 3 Proses nilai wawancara 
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3.5.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD merupakan diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan dan 

digunakan dalam sistem bisnis. Dimana entity ERD saling memiliki keterikatan 

satu sama lainnya. Penjelasan mengenai ERD sistem ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.9. 
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SISWA NILAI

PANITIA

PENGATURAN
HALAMAN 

STATIS

MEMILIKI

Nilai_spk

Rata_rata_tes

Tes_ipa

wawancara

Un_indo

No_pendaftar

Id_nilai

Rata_rata_un

Un_ipa

Un_mtk

Un_inggris

Tes_indo

Tes_ukom

Nilai_akhir

Tes_mtk

Tes_inggris

nisn alamat Jenis_kelamin

No_skhu

No_sttb

Tgl_lahir

Tempat_lahir

password

No_pendaftar

nama

No_telepon

Pend_ayah

Pend_ibu

Pekerjaan_ayah

Pekerjaan_ibu

ibu

ayah

Jurusan_1Asal_sttb Jurusan_2

verifikasi

agama

No_telepon_ortu

FotoTgl_daftarAlamat_ortu No_telepon

Id_panitia gender Tanggal_lahir

nama

Tempat_lahir

telepon

password

username

judul

Isi_halaman

Id_halaman

gambar Id_panitia Id_pengaturan

Tgl_awal

Tgl_akhir

Tgl_pengumuman

memiliki

memiliki

Gambar 3.9 Entity Relationship Diagram
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Gambar 3.9. merupakan gambar ERD yang menunjukkan bahwa di dalam 

database sistem terdapat 9 tabel yaitu tabel login_siswa, tabel calon_siswa, tabel 

pilih_jurusan, tabel jurusan, tabel siswa_diterima, tabel nilai_un, tabel nilai_tes, 

tabel nilai_wawancara dan tabel login_panitia. Untuk lebih memudahkan dalam 

melihat rincian dari tabel tersebut diatas digunakan kamus data. Kamus data 

merupakan daftar elemen-elemen yang membangun tabel yang ada di dalam 

database. 

A.  Tabel siswa 

Tabel siswa ini digunakan untuk menyimpan data  siswa yang melakukan 

registrasi dengan memasukkan data diri siswa, data orang tua dan data pilihan 

jurusan yang diinginkan. Data yang diperlukan oleh sistem yaitu, no_pendaftar, 

nama, tempat_lahir,  tanggal_lahir, jenis_kelamin, agama, asal_sttb, no_sttb, 

no_skhu, no_ujian_smp, alamat, no_telepon, ayah, pendidikan_ayah, 

pekerjaan_ayah, ibu, pendidikan_ibu, pekerjaan_ibu, alamat_orangtua, no_telepon 

orangtua, jurusan1, jurusan2, password, foto, dan verifikasi. 

Tabel 3.1. Tabel siswa 

Field Type Null Key 

no_pendaftar char Yes  Primary Key 

Nama varchar Yes   

tempat_lahir varchar Yes   

tgl_lahir date Yes   

Nisn varchar Yes   

jenis_kelamin tinyint Yes   

Agama varchar Yes   

asal_sttb varchar Yes   

no_sttb varchar Yes   

no_skhu varchar Yes   

no_ujian_smp varchar Yes   
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Lanjutan Tabel 3.1. Tabel siswa 

Field Type Null Key 

Alamat text Yes 

 no_telepon varchar Yes   

Ayah varchar Yes   

pend_ayah varchar Yes   

Ibu varchar Yes   

pend_ibu varchar Yes   

pekerjaan_ibu varchar Yes   

pekerjaan_ayah varchar Yes   

alamat_ortu text Yes 

 no_telepon_ortu varchar Yes   

jurusan1 varchar Yes   

jurusan2 varchar Yes   

verifikasi tinyint No   

password varchar Yes   

foto text Yes   

 

B. Tabel nilai 

Tabel nilai merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data nilai Ujian 

Nasional, Nilai Tes dan Nilai Wawancara, rata-rata nilai untuk tiap nilai kriteria, 

nilai akhir serta hasil nilai perhitungan SPK. 

Tabel 3.2. Tabel nilai 

Field Type Null Key 

id_nilai int No Primary Key 

no_pendaftar char Yes   

un_indo float Yes   

un_inggris float Yes   

un_mtk float Yes   

un_ipa float Yes   

rata_rata_un float Yes   

tes_indo float Yes   

tes_inggris float Yes   

tes_mtk float Yes   

tes_ipa float Yes   
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Lanjutan Tabel 3.2. Tabel nilai 

Field Type Null Key 

tes_ukom float Yes   

rata_rata_tes float Yes   

wawancara float Yes   

nilai_akhir float Yes   

nilai_spk float Yes   

 

C. Tabel panitia 

Tabel panitia digunakan untuk menyimpan data login panitia. Tabel ini memiliki 

sepuluh field yakni, id_panitia, nama, tempat_lahir, tgl_lahir, gender, alamat, 

gambar, username, password serta tanggal_telepon . 

Tabel 3.3. Tabel panitia 

Field Type Null Key 

id_panitia char No Primary Key 

nama varchar Yes   

tempat_lahir varchar Yes   

tgl_lahir date Yes   

gender tinyint No   

alamat text Yes 

 gambar text Yes 

 username varchar Yes 

 password text Yes   

telepon varchar No   

 

D. Tabel pengaturan 

Tabel pengaturan digunakan untuk menyimpan pengaturan panitia terhadap 

tanggal pembukaan dan penutupan pendaftaran siswa baru serta  pengumuman 

penerimaan siswa baru. Pada tabel ini terdapat empat field yakni id_pengaturan, 

tgl_awal, tg_akhir, dan tgl_pengumuman. tgl_awal ialah tanggal pembukaan 

pendaftaran siswa baru,  tgl_akhir merupakan tanggal penutupan pendaftaran 



40 
 

siswa baru dan tgl_pengumuman merupakan tanggal pengumuman hasil 

penerimaan siswa baru. 

Tabel 3.4. Tabel pengaturan 

Field Type Null Key 

Id_pengaturan Int No Primary key 

Tgl_awal Date Yes 

 Tgl_akhir Date Yes 

 Tgl_pengumuman Date  No 

  

E. Tabel halaman statis 

Halaman statis menyimpan informasi yang ditampilkan pada sistem dengan siswa 

sebagai penggunanya, berisi informasi jurusan serta bantuan pendaftaran siswa 

baru. Pada tabel ini terdapat lima field yakni id_halaman, judul, isi_halaman, 

gambar dan id_panitia. 

Tabel 3.5. tabel pengaturan 

Field Type Null Key 

Id_halaman Int No Primary Key 

Judul Varchar No 

 Isi_halaman Varchar Yes 

 Gambar Text Yes 

 Id_panitia Int  Yes 

  

3.5.2.4 Desain Antarmuka 

Desain antarmuka dalam sistem ini dibagi berdasarkan pengguna yakni calon 

siswa dan panitia. Dalam desain antarmuka calon siswa terdapat empat menu 

yaitu Beranda, Profil Sekolah, Pendaftaran, Bantuan dan Masuk. Sedangkan 

desain antarmuka pada panitia terdapat empat menu yaitu Beranda, Informasi, 

Data Siswa dan SPK. Rancangan antarmuka ini dibuat berdasarkan desain pada 
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context diagram, data flow diagram dan entity relationship diagram yang telah 

dibuat dengan menerapkannya ke dalam  form. 

 

3.5.2.4.1. Halaman antarmuka bagi siswa 

a. Beranda 

Tampilan  awal  pada halaman utama sistem yang digunakan oleh calon siswa 

tertuju pada menu Beranda. Pada halaman utama ini pengguna yang belum 

memiliki register hanya dapat membuka menu Beranda, Profil Sekolah, Info 

Jurusan, Bantuan dan Masuk. Tampilan antarmuka halaman utama calon siswa 

disajikan pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10. Halaman utama 

 

b. Profil Sekolah 

Pada Menu ini terdapat informasi mengenai gambaran umum instansi serta visi 

dan misi sekolah. Tampilan antarmuka halaman profil sekolah disajikan pada 

Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11. Profil Sekolah 

 

c. Info Jurusan 

Pada menu info jurusan terdapat info lengkap mengenai tiap-tiap jurusan yang ada 

pada SMK Pelita Gedong Tataan. Yakni jurusan Teknik Komputer dan Jaringaan, 

Multimedia, Akuntansi, Administrasi Perkantoran dan Penjualan. Rancang 

antarmuka  menu info jurusan ditunjukkan pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12. Gambaran Umum 
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d. Bantuan 

Pada menu bantuan terdapat panduan penggunaan sistem dan tata cara pendafaran 

siswa baru. Menu bantuan ini memiliki info hal-hal apa saja yang harus dilakukan 

calon siswa baru dalam melakukan pendaftaran penerimaan siswa baru. 

Antarmuka menu bantuan disajikan pada Gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13. Menu Bantuan 

e. Masuk 

Calon siswa yang akan melakukan pendaftaran, diminta untuk memiliki akun 

system dengan mendapatkan nomor pendaftar dan kata sandi yang diberikan 

panitia agar calon siswa dapat masuk ke sistem pendaftaran siswa baru. 

Antarmuka menu masuk dapat dilihat pada Gambar 3.14. 
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Gambar 3.14. Login siswa 

Setelah calon siswa dapat masuk dengan akun yang telah terdaftar, terdapat 

perubahan menu pada bagian atas halaman yakni terdapat tambahan menu data 

siswa. Pada menu data siswa terdapat sub menu Data Diri Pendaftar dan sub menu 

Info Nilai. Untuk pendaftaran, calon siswa diminta mengisi data diri siswa pada 

formulir pendaftaran yang terdapat pada sub menu Data Diri Pendaftar meliputi 

data calon siswa, data orang tua dan data pilihan jurusan yang akan diambil. 

Sedangkan sub menu Info Nilai dapat dilihat setelah pihak Panitia telah 

memasukkan data nilai dan calon siswa dapat melihat hasil pengumuman seleksi. 

Calon siswa menerima pemberitahuan pengumuman dan dapat mencetak hasil 

pengumuman penerimaan siswa baru. Antarmuka Data Diri Pendaftar dan Info 

Nilai dapat dilihat pada Gambar 3.15 dan Gambar 3.16. 
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Gambar 3.15. Data Diri Pendaftar 

 

 
Gambar 3.16. Info Nilai 
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f. Keluar 

Menu keluar digunakan apabila calon siswa telah selesai melakukan pendaftaran 

ataupun registrasi yakni untuk  mengakhiri proses pengelolaan pada system 

pendaftaran siswa baru. Menu keluar berfungsi sebagai keamanan agar akun yang 

telah masuk tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti 

halnya mengganti informasi data diri calon siswa. 

 

3.5.2.4.2. Halaman antarmuka bagi panitia 

a. Halaman masuk panitia 

Tampilan awal dengan panitia sebagai penggunatertuju pada halaman masuk atau 

login bagi panitia sedangkan halaman utama sistem setelah login tertuju pada 

menu Beranda. Panitia dapat memasukkan nilai dan mengoperasikan sistem 

setelah memasukkan nama pengguna dan kata sandi dengan tepat. Tampilan 

halaman masuk panitia dan halaman beranda  panitia dapat dilihat pada Gambar 

3.17 dan Gambar 3.18. 

 

Gambar 3.17. Halaman Masuk Panitia 
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Gambar 3.18. Halaman beranda Panitia 

b. Data panitia 

Menu data Panitia merupakan deskripsi data administrator meliputi nama, tempat 

tanggal lahir dan alamat. Admin memungkinkan mengganti data diri yang telah 

ada. Antarmuka menu data panitia dapat dilihat pada Gambar 3.19. 

 

Gambar 3.19. Menu data panitia 
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c. Waktu pendaftaran 

Waktu pendaftaran merupakan menu yang mengatur batas waktu pembukaan 

pendaftaran siswa baru, batas penutupan pendaftaran siswa baru serta tanggal 

pengumuman penerimaan siswa diterima. Antarmuka menu waktu pendaftaran 

dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

 

 

Gambar 3.20. Menu waktu pendaftaran 

 

d. Informasi 

Menu informasi merupana menu yang berisi data lengkap informasi sekolah yang 

ditampilkan pada pengguna siswa berupa informasi jurusan, gambaran umum, 

bantuan dan syarat pendaftaran. Panitia memungkinkan mengubah informasi 

dengan menambah atau memperbaiki informasi yang telah ada. Antarmuka menu 

informasi ditunjukkan pada Gambar 3.21. 
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Gambar 3.21. Menu Informasi 

e. Data Siswa 

Pada menu data siswa, terdapat sub menu tambah pendaftar, data pendaftar, 

verifikasi dan data proses SPK. Sub menu  tambah pendaftar merupakan menu 

dimana panitia dapat memberikan nomor pendaftar dan password untuk 

digunakan siswa dalam mendaftarkan diri. Sub menu ata pendaftar merupakan 

daftar calon siswa yang telah melakukan verifikasi pendaftaran secara langsung 

dengan menunjukan bukti daftar dan menyerahkan persyaratan berupa foto copy 

STTB/IJAZAH, SKHU, pas photo serta biaya registrasi kepada panitia. Sub menu 

verifikasi merupakan daftar calon siswa yang belum melakukan verifikasi. Detail 

antarmuka sub menu tambah pendaftar, data pendaftar dan verifikasi ditunjukkan 

pada Gambar 3.22, Gambar 3.23 dan Gambar 3.24.  
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Gamabar 3.22. Sub menu tambah pendafatar 

 

 
Gambar 1.23. Sub menu data pendaftar 
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Gambar 3.24. Sub menu Verifikasi 

 

Sedangkan sub menu proses SPK merupakan menu yang membantu dalam 

penyeleksian penerimaan siswa baru. Pada menu ini sistem akan memilih siswa 

yang diterima sesuai dengan kuota yang diinginkan berdasarkan nilai terbesar dan 

memunculkan nama-nama siswa pada tabel data siswa diterima. Gambar menu 

SPK dapat dilihat pada Gambar3.25. 

 

Gambar 3.25. sub menu proses SPK 
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f. Siswa diterima 

Pada halaman ini terdapat deskripsi data siswa dan data nilai meliputi no. 

pendaftaran, nama,  nilai akhir dan nilai SPK. Pada halaman ini panitia dapat 

mencetak data siswa diterima secara perorangan dan data keseluruhan.  Gambar 

menu siswa diterima dapat dilihat pada Gambar 3.26. 

 

Gambar 3.26. Menu Siswa diterima 

 

3.6. Penulisan Kode Program 

Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan design dalam 

bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan 

meterjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan ini lah yang merupakan 

tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian penggunaan 

komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai 

maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing 

adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian 

bisa diperbaiki. 
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3.7. Pengujian Program (Testing) 

Testing merupakan tahapan akhir dimana sistem diuji kemampuan dan 

keefektivannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang 

kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi 

lebih baik dan sempurna dengan metode yang digunakan adalah black-box testing. 

Black-box testing adalah metode pengujian yang dimana penilaian terhadap 

sebuah aplikasi bukan terletak pada spesikasi logika/fungsi aplikasi tersebut, tapi 

input dan output. Dengan berbagai input yang diberikan akan dievaluasi apakah 

sesuatu sistem/aplikasi dapat memberikan output/keluaran yang sesuai dengan 

harapan penguji. Teknik yang digunakan dalam pengujian ini adalah dengan 

teknik Equivalence Partitioning. Equivalence Partitioning membagi domain input 

dari suatu program kedalam kelas–kelas data sehingga test case dapat diperoleh. 

Hasil evaluasi sistem disajikan dalam bentuk tabel.tabel rencana pengujian 

disajikan pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7.  
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Tabel 3.6. Tabel rencana pengujian siswa 

No Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang 

diharapkan 

1. Registrai pendaftaran 

akun 

VALID 

1. Memasukkan nama 

no. telepon dan 

katasandi pengguna 

dengan sesuai. 

1. Data dapat 

diproses tanpa ada 

pesan error 

 

INVALID 

2. Memasukkan no. 

telepon dan 

katasandi dengan 

mengosongkan 

field nama. 

 

3. Memasukkan nama 

dan katasandi 

dengan 

mengosongkan 

field no. telepon 

 

4. Memasukkan nama 

dan no. telepon 

dengan 

mengosongkan 

field katasandi 

 

2. Terjadi error, 

data tidak dapat 

diproses terdapat 

peringatan bahwa 

nama tidak boleh 

kosong 

3. Terjadi error, 

data tidak dapat 

diproses terdapat 

peringatan bahwa 

no.telepon tidak 

boleh kosong 

4. Terjadi error, 

data tidak dapat 

diproses terdapat 

peringatan bahwa 

katasandi tidak 

boleh kosong 

2. Masuk (Login siswa) VALID 

1. Memasukkan 

no.pendaftaran dan 

katasandi yang 

sesui dengan 

database 

1. Data dapat 

diproses tanpa 

ada pesan error 

dan masuk ke 

halaman utama. 

INVALID 

2. Memasukkan 

no.pendaftaran 

dengan 

mengosongkan 

field katasandi 

 

 

 

 

2. Terjadi error, 

data tidak dapat 

diproses terdapat 

peringatan bahwa 

katasandi tidak 

boleh kosong  
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Lanjutan Tabel 3.6. Tabel rencana pengujian siswa 

No Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang 

diharapkan 

  3. Memasukkan 

katasandi dengan 

mengosongkan field 

no. pendaftar. 

 

 

4. Memasukkan nama 

pengguna dan kata 

sandi yang tidak 

sesui dengan 

database 

3. Terjadi error, data 

tidak dapat 

diproses terdapat 

peringatan bahwa 

no. pendaftar tidak 

boleh kosong 

4. Terjadi error, 

pengguna diminta 

memasukkan data 

dengan benar. 

3. Daftar VALID 

1. Memasukkan 

keseluruhan data diri 

dengan benar. 

 

 

 

 

2. Mengubah form data 

diri dengan tepat. 

 

 

 

 

 

3. Cetak  

1. Data pendaftar 

dapat diproses 

sistem menyimpan 

keseluruhan data ke 

dalam database 

pada saat poses 

penyimpanan. 

2. Data pendaftar 

dapat diproses 

sistem menyimpan 

keseluruhan data ke 

dalam database 

pada saat poses 

penyimpanan. 

3. Dapat melakukan 

pencetakan data 

diri sesuai dengan 

database 

INVALID 

4. Tidak mengisi 

keseluruhan field 

form pendaftaran. 

 

 

 

4. Terdapat 

peringatan bahwa 

terdapat field yang 

masih kosong yang 

pelu diisi. 

4. Info nilai VALID 

  1. Menekan tombol 

hasil tes 

 

 

1. Akan tampil hasil 

penyeleksian 

penerimaan siswa 

baru 
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Lanjutan Lanjutan Tabel 3.6. Tabel rencana pengujian siswa 

No Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang 

diharapkan 

  2. Mencetak hasil tes 2. Pengguna dapat 

mencetak 

pengumuman 

hasil tes yang 

berisi data nilai 

dan info 

penerimaan 

 

 

Tabel 3.7. Tabel rencana pengujian panitia 

No. Field Input  Output 

1. Masuk (Login panitia) VALID 

1. Memasukkan 

nama pengguna 

dan kata sandi 

yang sesui dengan 

database 

1. Data dapat 

diproses tanpa 

ada pesan error 

INVALID 

2. Memasukkan 

nama pengguna 

dan kata sandi 

tidak sesui dengan 

database 

 

 

 

3. Memasukkan 

nama pengguna 

dengan 

mengosongkan 

field katasandi 

 

4. Memasukkan 

katasandi dengan 

mengosongkan 

field nama 

pengguna 

 

2. Terjadi error, 

terdapat 

peringatan data 

tidak dapat 

diproses dan 

diminta 

memasukkan data 

dengan benar. 

3. Terjadi error, 

data tidak dapat 

diproses terdapat 

peringatan bahwa 

katasandi tidak 

boleh kosong  

4. Terjadi error, 

data tidak dapat 

diproses terdapat 

peringatan bahwa 

nama pengguna 

tidak boleh 

kosong  
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Lanjutan Tabel 3.7. Tabel rencana pengujian panitia 

No. Field Input  Output 

2. Pengaturan waktu 

daftar dan 

pengumuman 

VALID 

1. Mengatur tanggal 

pembukaan 

pendaftaran, 

tanggal penutupan 

pendaftaran dan 

tanggal 

pengumuman 

penerimaan siswa 

diterima 

1. Data dapat 

diproses, 

pengaturan dapat 

bekerja sesuai 

tanggal yang telah 

diatur 

3. Data pendaftar VALID 

1. Mengubah data diri 

pendaftar. 

 

 

2. Mencetak data diri 

pendaftar 

 

 

 

3. Menghapus data 

diri pendaftar 

 

 

4. Pencarian data 

pendaftar 

1. Data dapat 

diproses, data diri 

pendaftar dapat 

diubah. 

2. Proses dapat 

dilakukan, 

pengguna dapat 

mencetak data 

pendaftar 

3. Proses dapat 

dilakukan, data 

siswa dapat 

terhapus 

4. Pencarian dapat 

dilakukan dan 

menampilkan hasil 

yang dicari. 

4. Verifikasi  VALID 

1. Memverifikasi 

data siswa yang 

telah melakukan 

penyerahan berkas 

1. Proses dapat 

dilakukan, panitia 

dapat mengisi 

data nilai siswa 

yang telah 

melakukan 

verifikasi 

5. Proses SPK VALID 

1. Proses 

memasukkan nilai 

UN, Tes dan 

wawancara 

1. Proses dapat 

dilakukan, adanya 

perhitungan nilai 

rata-rata, nilai 

akhir dan proses 

SPK 
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Lanjutan Tabel 3.7. Tabel rencana pengujian panitia 

No. Field Input  Output 

6. Siswa diterima VALID 

1. Proses cari data 

siswa yang 

diterima 

berdasarkan  

tahun daftar dan 

jurusan yang 

dipilih 

2. Proses cetak 

 

 

 

3. Melihat rincian 

data siswa 

diterima 

1. Pengguna dapat 

melihat hasil 

penerimaan 

berdasarkan data 

yang dicari 

 

 

2. Pengguna dapat 

mencetak data diri 

siswa dan data 

nilai siswa  

3. Pengguna dapat 

melihat data diri 

dan data nilai 

siswa secara 

keseluruhan 

 

3.8. Penerapan Program dan Pemeliharaan 

Penerapan dalam penelitian ini yaitu sistem informasi penerimaan siswa baru 

dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam bentuk method pada 

kode-kode program berbasis web. Pemeliharaan dimaksudkan apabila terdapat 

perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak 

harus menyesuaikan dengan lingkungan (periperal atau sistem operasi baru) atau 

karena membutuhkan perkembangan fungsional. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut. 

1. Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru telah berhasil dibangun 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. 

2. Sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode AHP telah 

berhasil dibangun untuk membantu suatu instansi pendidikan dalam seleksi 

penerimaan siswa baru sesuai dengan kebutuhan 

3. Hasil pengujian fungsional menunjukan bahwa fungsi-fungsi yang terdapat 

pada aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan 

rancangan. 

4. Sistem dapat berjalan dengan baik dengan memberikan penempatan jurusan 

sesuai berdasarkan kemampuan siswa dan jurusan yang diminati. 
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5.2. Saran 

Beberapa saran yang diberikan setelah dilakukan penelitian ini untuk 

pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut. 

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan ujian on-line untuk 

penggantian tes tertulis untuk mempermudah dalam memasukkan nilai. 

2. Perbaikan fungsi-fungsi yang terdapat pada aplikasi untuk memaksimalkan 

tujuan dari pengembangan aplikasi dan kinerja aplikasi. 

3. Perbaikan pada tampilan aplikasi sehingga menjasi aplikasi lebih menarik. 

4. Sistem dapat dikembangkan hingga sistem dapat memberikan rekomendasi 

jurusan yang lebih sesuai untuk pendaftar.  
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