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Abstrak: Madrasah Tsanawiyah ( MTs ) Al – Azhar kota Pagar Alam yang merupakan salah satu sekolah
yang yang berada dibawah naungan Yayasan Islam Pagar Alam saat ini belum memiliki website sendiri
sebagai media untuk menyampaikan informasi dan untuk mempromosikan sekolah kepada masyarakat.
Dibangunnya website sekolah MTs Al – Azhar, diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam
mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang sekolah. Website MTs Al - Azhar dibangun menggunakan
metode pengembangan sistem web engineering yang terdiri dari tahapan customer communication,
planning, modeling, construction dan deployment, desain rancangan sistem menggunakan Unified
Modeling Language ( UML ). Sedangkan aplikasi yang digunakan untuk merancang sistem yaitu Axure
Pro untuk membuat story board antar muka, Adobe Dreamweaver CS sebagai text editors dalam penulisan
program, bahasa pemrogaman HTML dan PHP, dalam pengolahan database-nya menggunakan MySQL dan
Web Server menggunakan Apache. Pengujian sistem menggunakan black box testing dan usability testing
dengan nilai akhir 3,85 yang berarti pengguna menyatakan bahwa website ini bisa mempermudah pihak
sekolah untuk menyampaikan informasi dan juga mempermudah pihak – pihak yang ingin mendapatkan
informasi dengan cepat, serta bisa diakses kapan saja dan dimana saja
Kunci Utama: Website, Madrasah Tsanawiyah, PHP & MySQL
Abstract : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al - Azhar Pagar Alam city which is one of the schools under the
auspices of Pagar Alam Islamic Foundation currently does not have its own website as a medium to convey
information and to promote the school to the community. The construction of the school website of MTs Al Azhar, is expected to facilitate the public in getting the required information about the school. The website
of MTs Al-Azhar is built using web engineering system development method which consists of customer
communication, planning, modeling, construction and deployment stage, design of system design using
Unified Modeling Language (UML). While the application used to design the system that is Axure Pro to
create a story board interface, Adobe Dreamweaver CS as a text editors in writing programs,
programming languages HTML and PHP, in the database processing using MySQL and Web Server using
Apache. Testing the system using black box testing and usability testing with the final value of 3.85 which
means the user states that this website can facilitate the school to convey information and also facilitate the
parties who want to get information quickly, and can be accessed anytime and anywhere
Keywords : Website, Madrasah Tsanawiyah, PHP & MySQL

1. PENDAHULUAN

yang terdiri dari berbagai macam budaya serta

Teknologi informasi dan komunikasi sekarang

tingkat sosial yang ada. Internet adalah salah

ini sudah semakin berkembang, kebutuhan akan

satu

sebuah informasi yang berkualitas sangatlah

teknologi informasi dan komunikasi. Internet

diperlukan.

ini

merupakan suatu perpustakaan besar yang

mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat

menyimpan berbagai data dan informasi yang

Perkembangan

teknologi

media yang digunakan dalam

dunia
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dapat berupa teks, audio, video dan lain – lain

dunia pendidikan. Penggunaan teknologi internet

dalam

(Sulaini,

dalam hal ini yaitu website merupakan terobosan

Internet Untuk Pemula, 2014) Saat ini internet

baru di bidang pendidikan dalam penyampaian

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat

informasi dan sebagai media promosi sekolah

modern, dikarenakan mudahnya akses internet

kepada masyarakat, oleh sebab itu dengan

maka dari hari ke hari pengguna internet terus

adanya

bertambah. Dan juga dengan keberadaan internet

masyarakat

maka penyebaran informasi akan semakin cepat

tentang sekolah dan juga memudahkan pihak

dan

sekolah dalam menyampaikan informasi kepada

bentuk

mudah,

media

dan

elektronika.

juga

internet

dapat

website

sekolah

dalam

sangat

membantu

mendapatkan

informasi

dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan,

masyarakat.

salah satunya di bidang pendidikan.

MTs Al – Azhar kota Pagar Alam, saat ini dalam

Bagi sebuah instansi pendidikan saat ini yang

penyampaian informasi yang ada masih secara

memiliki banyak informasi yang harus selalu

konvensional yaitu secara lisan dan tulisan

disampaikan kepada siswa, guru dan juga

melalui surat undangan, brosur, spanduk atau

masyarakat

jika

baliho, baik itu kepada lingkungan sendiri atau

penyampaian informasi tersebut disampaikan

lingkungan umum belum menggunakan media

dengan

untuk

teknologi informasi. Dan sangat disayangkan

informasi

sekali karena di MTs Al – Azhar saat ini sudah

tersebut, dan media aplikasi yang digunakan

memiliki koneksi internet yang baik dengan

untuk menyebarkan informasi tersebut yaitu

menggunakan jaringan wifi, tetapi saat ini MTs

dengan menggunakan website. Website atau juga

Al – Azhar belum memiliki website sendiri

sering disebut dengan situs merupakan kumpulan

sebagai media untuk menyampaikan informasi

beberapa halaman web yang berguna untuk

dan untuk mempromosikan sekolah kepada

menampilkan informasi teks, gambar, suara,

masyarakat. Selama ini calon siswa dan orang

animasi atau gabungan dari semuanya yang

tua murid harus datang ke sekolah untuk

dijalankan dari satu halaman web domain.

mengetahui lebih banyak informasi tentang

(Nilasari, 2014) Dan saat ini website dapat

Madrasah Tsanawiyah Al – Azhar kota Pagar

dengan mudah diakses menggunakan berbagai

Alam. Sebagai salah satu lembaga pendidikan

perangkat yang terhubung dengan internet,

sangat perlu dibangun website sebagai terobosan

kapan saja dan dimana saja, termasuk di kota

baru dalam menyampaikan informasi sehingga

Pagar Alam.

bisa

Masyarakat di kota Pagar Alam saat ini, sudah

mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang

banyak yang memanfaatkan

baik

sekolah, dengan cepat dan mudah serta bisa di

melalui perangkat komputer ataupun dengan

akses kapan saja dan dimana saja serta sudah

menggunakan

ponsel,

dalam

dan

saatnya lembaga pendidikan madrasah bersaing

mendapatkan

informasi

–

yang

dengan sekolah – sekolah lain memiliki website

umum,

sangat

memanfaatkan

memudahkan

dalam

tepat

internet

penyebaran

internet,

mencari

informasi

dibutuhkan, tidak terkecuali informasi tentang

memudahkan

masyarakat

dalam

sendiri.
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Dan juga dengan dibangunnya website di

biologis dan psikologis, diantaranya yaitu proses

Madrasah Tsanawiyah Al – Azhar kota Pagar

–

Alam, maka akan sangat membantu pihak

penelitian yang dilakukan pengumpulan data dan

sekolah dalam menyampaikan informasi kepada

informasi didapat dengan cara melakukan survey

user, serta informasi yang ada dikelola dan

atau melihat langsung keadaan dan kondisi

disimpan didalam suatu sistem sehingga jika

Madrasah Tsanawiyah Al – Azhar kota Pagar

sewaktu – waktu informasi tersebut nantinya di

Alam serta melihat sistem yang sedang berjalan.

butuhkan

oleh

–

pihak

pihak

yang

proses

pengamatan

dan

ingatan.

pada

c. Dokumentasi

berkepentingan, maka akan dengan mudah untuk

Teknik

mencarinya di dalam sistem tersebut.

penggunaan observasi dan wawancara, yang

Berdasarkan uraian di atas maka penulis

menjadikan hasil dari observasi dan wawancara

melakukan penelitian, dengan mengambil judul “

akan lebih kredibilitas dan dapat dipercaya. Hal

Rancang Bangun Website Madrasah Tsanawiyah

yang dilakukan untuk mendapatkan data berupa

Al – Azhar Kota Pagar Alam. Diharapakan

berkas – berkas laporan, data siswa, data guru

Madrasah Tsanawiyah Al – Azhar memiliki

yang di gunakan untuk mengetahui hal – hal

media yang lebih baik yang digunakan untuk

yang harus dilaporkan bagian Tata Usaha kepada

penyebaran informasi yang ada kepada siswa,

Kepala Sekolah, serta untuk mengetahui kondisi

guru dan masyarakat umum.

Madrasah Tsanawiyah Al – Azhar kota Pagar

2. METODE PENELITIAN

Alam.

2.1. Metode Pengumpulan Data

d. Study Pustaka

a. Interview ( Wawancara )

Untuk melengkapi kekurangan – kekurangan

Teknik ini digunakan sebagai studi pendahuluan

data

untuk menemukan permasalahan yang akan

wawancara dan observasi maka pengumpulan

diteliti dan jika peneliti ingin melakukan

data juga dilakukan dengan mengambil data dan

penelitian

melalui

informasi dari sumber hasil karya tulis orang lain

responden. (Sugiyono, 2011) Dalam penelitian

seperti buku, jurnal ilmiah dan juga mengambil

yang dilakukan dalam pengumpulan data dan

dari artikel yang berada dihalaman web.

informasi yang dibutuhkan, ditanyakan langsung

2.2. Landasan Teori

kepada kepala sekolah dan bagian Tata Usaha

2.2.1.

yang sangat berperan dalam pengelolaan data

Website atau disebut dengan situs merupakan

dan

kumpulan beberapa halaman web yang berguna

yang

informasi

lebih

yang

mendalam

berada

di

Madrasah

ini

yang

merupakan

di

butuhkan

pelengkap

melalui

dari

metode

Website

Tsanawiyah Al – Azhar kota Pagar Alam.

untuk menampilkan informasi teks, gambar,

b. Observasi ( Pengamatan langsung )

suara, animasi atau gabungan dari semuanya

Menurut Sutrisno Hadi ( 1986 ) dari buku yang

yang dijalankan dari satu halaman web domain .

ditulis oleh (Sugiyono, 2011) menjelaskan

(Nilasari, 2014) Selanjutnya menurut sifatnya,

bahwa observasi merupakan suatu proses yang

website dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

kompleks yang tersusun dari berbagai proses

a. Website Statis
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Website statis merupakan website yang sifatnya

2.2.4.

Web Browser

tetap atau tidak berubah – ubah isi dan

Web

Browser

tampilnya,

ini

komputer yang memiliki fungsi sebagai media

menggunakan bahasa pemrogaman HTML dan

untuk menampilkan dokumen – dokumen web

website ini tidak menggunakan

database.

dalam format HTML. (Arief, 2011) Web browser

ini biasanya digunakan sebagai web

yang populer dan yang biasa kita gunakan

Website

dalam

pembuatan

website

pribadi dan organisasi.

suatu

program

diantaranya yaitu mozilla firefox, google chrome,

b. Website Dinamis
Website dinamais

merupakan

opera.

merupakan jenis website

2.2.5.

Web Server

yang isi atau kontennya bisa bierubah – ubah

Web Server merupakan suatu program aplikasi

setiap saat. Bahasa pemrogaman yang digunakan

yang berfungsi sebagai tempat menyimpan

yaitu PHP, dan website ini menggunakan

dokumen – dokumen web. Contoh web server

database. Contoh dari website ini yaitu web

yang biasa dipakai yaitu web server Apache yang

berita.

mendukung PHP, web server Microsoft Internet

2.2.2.

Internet

Information Service ( IIS ), yang mendukung

Internet adalah sistem global dari jaringan

ASP dan PHP. (Arief, 2011)

komputer di seluruh dunia yang terhubung

2.3. Rancangan Sistem

menggunakan standar Internet Protocol Suite (

a.

Use Case aktor Admin

TCP/IP ). Sedangkan dari segi ilmu pengetahuan
Edit Informasi

Tambah Informasi

internet

dapat

diartikan

sebagai

Hapus Informasi

Tambah Ekstrakurikuler

Lihat Ekstrakurikuler

sebuah
Lihat Informasi

perpustakaan besar yang menyimpan berbagai

Informasi

Edit Ekstrakurikuler

Tambah Guru
Hapus Ekstrakurikuler
Ekstrakurikuler
Lihat Guru

Edit Prestasi

Edit Guru
Tambah Siswa

Hapus Prestasi

data dan informasi yang dapat berupa teks,

Lihat Siswa
Hapus Guru
Edit Siswa

Tambah Prestasi

audio, video dan lain – lain dalam bentuk media

Lihat Prestasi

elektronika. (Sulaini, Internet Untuk Pemula,

Lihat Profil

.Siswa

Hapus Siswa

prestasi.
.Guru
Lihat Jadwal

Edit Profil
Tambah Jadwal
Jadwal

2014)
2.2.3.

Profil
Edit Jadwal

Basis Data

Hapus Jadwal

Lihat Mata Pelajaran

Basis Data atau Database merupakan kumpulan

Login Tata Usaha

Mata Pelajaran

Tambah Mata Pelajaran

Admin.

data

yang

saling

berelasi

yang

disusun,

diorganisaikan serta disimpan secara sitematik

Edit Mata Pelajaran

Buku Tamu

Hapus Mata pelajaran

Lihat Buku Tamu

Jawab Buku Tamu
Formulir

Hapus Buku Tamu

dalam suatu media penyimpanan komputer yang
mengacu pada metode – metode tertentu

Lihat Formulir

Banner.
Tambah Formulir
Edit Banner

Pengguna

Galeri.

Hapus Formulir

Lihat Banner
Rapor
Lihat Galeri

sehingga dapat diakses secara cepat mudah

Sambutan.

Lihat Pengguna
Lihat Rapor

Tambah Galeri

Edit Pengguna

menggunakan program atau aplikasi komputer

Hapus Rapor
Edit Galeri

Tambah Rapor
Hapus Pengguna

Tambah Pengguna

Edit Rapor

Edit Sambutan.

Lihat Sambutan.

Hapus Galeri

untuk memperoleh data dari basis data tersebut.
(Ichwan, 2011)

Gambar 1. Use Case Admin
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b.

Class Diagram
prestasi

c) Desain Halaman Guru

profil

+id_prestasi
+judul
+isi
+kategori
+tingkat
+tahun
+gambar

rapor

+id_profil
+kategori
+isi

1
ekstrakurikuler

+getIdProfil()
+setIdProfil()
+getKategori()
+setKategori()
+getIsi()
+setIsi()
+queryEditProfil()
+queryViewProfil()
+queryCariProfil()
+queryCekLogin()

+getIdPrestasi()
+setIdPrestasi()
+getJuara()
+setJuara()
+getLomba()
+setLomba()
+getKategori()
+setKategori()
1
+getTingkat()
+setTingkat()
+getTahun()
+getGambar()
+setGambar()
+queryInputPrestasi()
+queryEditPrestasi()
+queryHapusPrestasi()
+queryViewPrestasi()
+queryCariPrestasi()
+queryCekLogin()

+id_ekstrakurikuler
+deskripsi
+foto_ekstrakurikuler

1

1..*

1

1
Mengelola Profil

+mengubahProfil()
+melihatProfil()

+getIdEkstrakurikuler()
+setIdEkstrakurikuler()
+getDeskripsi()
+setDeskripsi()
+getFotoEkstrakurikuler()
+setFotoEkstrakurikuler()
+queryInputEkstrakurikuler()
+queryEditEkstrakurikuler()
+queryHapusEkstrakurikuler()
+queryViewEkstrakurikuler()
+queryCariEkstrakurikuler()
+queryCekLogin()

Mengelola Ekstrakurikuler

1..*
1
Mengelola Prestasi

+memasukanEkstrakurikuler()
+mengubahEkstrakurikuler()
+menghapusEkstrakurikuler()
+melihatEkstrakurikuler()
+mencariEkstrakurikuler()

+memasukanPrestasi()
+mengubahPrestasi()
+menghapusPrestasi()
+melihatPretasi()
+mencariPrestasi()

Main

1

1

1

berita

1
Antar Muka

+getIdBerita()
+setIdBerita()
+getJudul()
+setJudul()
+getHeadline()
+setHeadline()
+getIsi()
1
+setIsi()
+getPengirim()
+setPengirim()
+getTanggal()
+setTanggal()
+queryInputBerita()
+queryEditBerita()
+queryHapusBerita()
+queryViewBerita()
+queryCariBerita()
+queryCekLogin()

1
1
1
1
1

1

1 1 1 1 1

Koneksi Basis Data

1
1

+host
+database
+username
+password
1

+open()
+execute()
+getResult()
+close()

1

1

1

1

1

1..*
1
Mengelola Berita

1

+main()

+id_berita
+judul
+headline
+isi
+pengirim
+tanggal

1

+memasukanBerita()
+mengubahBerita()
+menghapusBerita()
+melihatBerita()
+mencariBerita()

+formProfil()
+formEkstrakurikuler()
1 +formMapel()
+formBaner()
1 +formPrestasi()
+formGuru()
+formSiswa()
+formJadwal()
+formPengguna()
+formAdmin()
+formBerita()
+formPengumuman()
+formAgenda()
+formBukuTamu()
+formGaleri()
+form rapor()
+formLogin()
+tampilMenu()
+tampilProfil()
+tampilEkstrakurikuler()
+tampilMapel()
+tampilBaner()
+tampilPrestasi()
+tampilGuru()
+tampilSiswa()
+tampilJadwal()
+tampilPengguna()
+tampilAdmin()
1
+tampilBerita()
+tampilPengumuman()
+tampilAgenda()
+tampilGaleri()
1 +tampilBukutamu()
+tampil rapor()
1 1

guru
+id_guru
+nm_guru
+tempat
+tanggal
+jekel
+status
+universitas
+jurusan
+tahun
+alamat
+foto_guru

Mengelola Mapel
+memasukanMapel()
+mengubahMapel()
+menghapusMapel()
+melihatMapel()
+mencariMapel()

1

1

+memasukanGuru()
+mengubahGuru()
+menhapusGuru()
+melihatGuru()
+mencariGuru()

+memasukanSiswa()
+mengubahSiswa()
+menghapusSiswa()
+melihatSiswa()
+mencariSiswa()

1

1
1

1..*
1

Mengelola Guru

1..*
1

1

+getIdMapel()
+setIdMapel()
+getKdMapel()
+setKdMapel()
1..* +getNmMapel()
+setNmMapel()
+getIdGuru()
+setIdGuru()
+queryInputMapel()
+queryEditMapel()
+queryHapusMapel()
+queryViewMapel()
+queryCariMapel()
+queryCekLogin()

1..*

1..*

Mengelola Siswa

1

1

1

1..*
1
Mengelola Agenda
1
+memasukanAgenda()
+mengubahAgenda()
+menghapusAgenda()
+melihatAgenda()
+mencariAgenda()
Sambutan
+id_sambutan
+sambutan
+foto_kepsek

1

+getIdGambar()
+setIdGambar()
+getIdAlbum()
+setIdAlbum()
+getNamaGambar()
+setNamaGambar()
+getKetGambar()
+setKetGambar()
+getTanggal()
+Tanggal()
+queryInputGambar()
+queryEditGambari()
+queryHapusGambari()
+queryViewGambar()
+queryCariGambari()
+queryCekLogin()

+getIdPengumuman()
+setIdPengumuman()
+getJudul()
+setJudul()
+getIsi()
+setIsi()
+getPengirim()
+setPengirim()
+getTanggal()
+setTanggal()
+queryInputPengumuman()
+queryEditPengumuman()
+queryHapusPengumuman()
+queryViewPengumuman()
+queryCariPengumuman()
+queryCekLogin()

1

Mengelola Galeri
+memasukanGaleri()
+mengubahGaleri()
+menhapusGaleri()
+melihatGaleri()
+mencariGaleri()

1

Validasi

1
1
1

+login()
+logout()
+cekStatusLogin()

1

1

1

banner

1..*
1
Mengelola Baner
+memasukanBanner()
+mengubahBanner()
+menghapusBanner()
+melihatBanner()
+mencariBanner()
1

pengguna

bukutamu
+id_bukutamu
+nama
+email
+pesan
+tanggal

+id_pengguna
+username
+password
+nama
+level

+getIdBukutamu()
+setIdBukutamu()
+getNama()
+setNama()
+getEmail()
+setEmail()
+getPesan()
+setPesan()
+getTanggal()
+setTanggal()
+queryInputBukutamu()
+queryEditBukutamu()
+queryHapusBukutamu()
+queryViewBukutamu()
+queryCariBukutamu()
+queryCekLogin()

+getIdPengguna()
+setIdPengguna()
+getUsername()
+setUsername()
+getPassword()
+setPassword()
+getNama()
+setNama()
+getLevel()
+setLevel()
+queryInputPengguna()
+queryEditPengguna()
+queryHapusPengguna()
+queryViewPengguna()
+queryCariPengguna()
+queryCekLogin()

1..*
1

1..*
1

1

1

Mengelola Buku Tamu

Mengelola Pengguna

+menghapusBukutamu()
+melihatBukutamu()
+mencariBukutamu()

+memasukanPengguna()
+mengubahPengguna()
+menghapusPengguna()
+melihatPengguna()
+mencariPengguna()

Mengelola Pengumuman
+memasukanPengumuman()
+mengubahPengumuman()
+menghapusPengumuman()
+melihatPengumuman()
+mencariPengumuman()

1

1

Form
+id_form
+name
+type
+size
+getIdForm()
+setIdForm()
+getName()
+setName()
+getType()
+setType()
+getSize()
+setSize()
+queryInputForm()
+queryHapusForm()
+queryViewForm()
+queryCariForm()
+queryCekLogin()

+getIdRapor()
+setIdRapor()
+getIdSiswa()
+setIdSiswa()
+getSemester()
+setSemester()
+getTahun()
+setTahun()
+getIndK()
+setIndK()
+memasukanRapor()
+getIndN()
+mengubahRapor() 1
+setIndN()
+menghapusRapor()
+melihatRapor()
1..* +getIndH()
+setIndH()
+mencariRapor()
+getKet1()
+setKet1()
+getArabK()
+setArabK()
1
+getArabN()
+setArabN()
+getArabH()
+setArabH()
1
+getKet2()
+setKet2()
album
+getIngK()
+id_album
+setIngh()
+nm_album
+getIngN()
+setIngN()
+getIdAlbum()
+getIngH()
+setIdAlbum()
+setIngH()
+getNmAlbum()
+getKet3()
+setNmAlbum()
+setKet3()
+queryInputAlbum()
+getMtkK()
+queryEditAlbum()
+setMtkK()
+queryHapusAlbum()
+getMtkN()
+queryViewAlbum()
+setMtkN()
+queryCekLogin()
+getMtkH()
+setMtkH()
1..*
+getKet4()
+setKet4()
1
+getPknK()
1
+setPknK()
+getPknN()
Mengelola Album
+setPknN()
+getPknH()
1
+memasukanAlbum()
+setPknH()
+mengubahAlbum()
+getKet5()
+menghapusAlbum()
+setKet5()
+melihatAlbum()
+getIpaK()
+mencariAlbum()
+setIpaK()
+getIpaN()
+setIpaN()
+getIpaH()
+setIpaH()
+getKet6()
+setKet6()
1

+getIdBanner()
+setIdBanner()
+getBanner()
+setBanner()
+queryInputBanner()
+queryEditBanner()
+queryHapusBanner()
+queryViewBanner()
+queryCariBanner()
+queryCekLogin()

1..*

1..*

1
1

+getIdSambutan()
+setIdSambutan()
+getSambutan()
+setSambutan()
+getFotoKepsek()
+setKepsek()
+queryEditSambutan()
+queryViewSambutan()

1..*

Mengelola Rapor

1

+id_banner
+banner

1

1

Mengelola Jadwal
+memasukanJadwal()
+mengubahJadwal()
+menghapusJadwal()
+melihatJadwal()
+mencariJadwal()

+id_rapor
+id_siswa
+semester
+tahun
+ind_k
+ind_n
+ind_h
+ket1
+arab_k
+arab_n
+arab_h
+ket2
+ing_k
+ing_n
+ing_h
+ket3
+mtk_k
+mtk_n
+mtk_h
+ket4
+pkn_k
+pkn_n
+pkn_h
+ket5
+ipa_k
+ipa_n
+ipa_h
+ket6
+sosial_k
+sosial_n
+sosial_h
+ket7
+qurdis_k
+qurdis_n
+qurdis_h
+ket8
+fiqih_k
+fiqih_n
+fiqih_h
+ket9
+aqidah_k
+aqidah_n
+aqidah_h
+ket10
+penjas_k
+penjas_n
+penjas_h
+ket11
+tik_k
+tik_n
+tik_h
+ket12
+sbk_k
+sbk_n
+sbk_h
+ket13
+pondok_k
+pondok_n
+pondok_h
+ket14
+prakarya_k
+prakarya_n
+prakarya_h
+ket15

1

1

1

1
pengumuman

+id_pengumuman
+judul
+isi
+pengirim
+tanggal

+getIdJadwal()
+setIdJadwal()
+getHaril()
+setHari()
+getWaktu()
+setWaktu()
+getJamSelesai()
+setJamSelesai()
+getIdMapel()
+setIdMapel()

1..*

1

1 1

1
gambar

+id_jadwal
+hari
+waktu
+id_mapel

1

1

+id_gambar
+id_album
+nama_gambar
+ket_gambar
+tanggal

1
jadwal

Mengelola Form

1

agenda

+getIdAgenda()
+setIdAgenda()
+getAgenda()
1
+setAgenda()
+getWaktu()
+setWaktu()
+queryInputAgenda()
+queryEditAgenda()
+queryHapusAgenda()
+queryViewAgenda()
+queryCariAgenda()
+queryCekLogin()

1..*

+memasukanForm()
+menghapusForm()
+melihatForm()
+mencariForm()

+id_agenda
+agenda
+waktu

1

1..*

mapel
+id_mapel
+kd_mapel
+nm_mapel
+id_guru

+getIdGuru()
+setIdGuru()
+getNmGuru()
+setNmGuru()
+getTempat()
+setTempat()
+getTanggal()
+setTanggal()
+getJekel()
+setJekel()
+getStatus()
+setStatus()
+getUniversitas()
+setUniversitas()
+getJurusan()
+setJurusan()
+getTahun()
+setTahun()
+getAlamat()
+setAlamat()
+getFotoGuru()
+setFotoGuru()
+queryInputGuru()
+queryEditGuru()
+queryHapusGuru()
+queryVewGuru()
+queryCariGuru()
+queryCekLogin()

+getIdSiswa()
+setIdSiswa()
+getNis()
+setNis()
+getNmSiswa()
+setNmSiswa()
+getTempat()
+setTempat()
+getTanggal()
+setTanggal()
+getJekel()
+setJekel()
+getKelas()
+setKelas()
+getAyah()
+setAyah()
+getIbu()
+setIbu()
+getKerjaAyah()
+setKerjaAyah()
+getKerjaIbu()
+setKerjaIbu()
+getAlamat()
+setAlamat()
+getFotoSiswa()
+setFotoSiswa()
+queryInputSiswa()
+qeryEditSiswa()
+queryHapusSiswa()
+queryViewSiswa()
+queryCariSiswa()
+queryCekLogin()

1..*

1

1

1

1

siswa
+id_siswa
+nis
+nm_siswa
+tempat
+tanggal
+jekel
+kelas
+ayah
+ibu
+kerja_ayah
+kerja_ibu
+alamat
+foto_siswa

rapor2
+getSosialK()
+setSosialK()
+getSosialN()
+setSosialN()
+getSosialH()
+setSosialH()
+getKet7()
+setKet7()
+getQurdisK()
+setQurdisK()
+getQurdisN()
+setQurdisN()
+getQurdisH()
+setQurdisH()
+getKet8()
+setKet8()
+getFiqihK()
+setFiqihK()
+getFiqihN()
+setFiqihN()
+GetFiqihH()
+setFiqihH()
+getKet9()
+setKet9()
+getAqidahK()
+setAqidahK()
+getAqidahN()
+setAqidahN()
+getAqidahH()
+setAqidahH()
+getKet10()
+seKet10()
+getPenjasK()
+setPenjasK()
+getPenjasN()
+setPenjasN()
+getPenjasH()
+setPenjasH()
+getKet11()
+setKet11()
+getTikK()
+setTikK()
+getTikN()
+setTikN()
+getTikH()
+setTikH()
+getKet12()
+setKet12()
+getSbkK()
+setSbkK()
+getSbkN()
+setSbkN()
+getSbkH()
+setSbkH()
+getKet13()
+getPondokK()
+setPondokK()
+getPondokN()
+setPondokN()
+getPondokH()
+setPondokH()
+getKet14()
+setKet14()
+getPrakaryaK()
+setPrakaryaK()
+getPrakaryaN()
+setPrakaryaN()
+getPrakaryaH()
+setPrakaryaH()
+getKet15()
+setKet15()
+queryInputRapor()
+queryEditRapor()
+queryViewRapor()
+queryHapusRapor()
+queryCariRapor()
+queryCekLogin()

Gambar 5. Desain Halaman Guru
d) Desain Halaman Ekstrakurikuler

1..*

Mengelola Sambutan

1

+Mengubah Sambutan()
+MelihatSambutan()

Gambar 2. Class Diagram
c.

Story Board

a) Desain Halaman Utama

Gambar 6. Desain Halaman Ekstrakurikuler
e) Desain Halaman Login

Gambar 7. Desain Halaman Login
Gambar 3. Desain Halaman Utama

f) Desain Halaman Admin

b) Desain Halaman Sejarah

Gambar 8. Desain Halaman Utama
Gambar 4. Desain Halaman Sejarah

Admin
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g) Desain Halaman Profil

k) Desain Halaman Berita

Gambar 13. Desain Halaman Berita

Gambar 9. Desain Halaman Profil
h) Desain Halaman Daftar Guru

Gambar 10. Desain Halaman Guru
i)

Desain Halaman Input Data Guru

l)

Desain Halaman Input Berita

Gambar 14. Desain Halaman Input
Berita
m) Desain Halaman Baner

Gambar 11. Desain Halaman Input Data
Guru
j)

Desain Halaman Edit Data Guru

Gambar 15. Desain Halaman Baner
n) Desain Halaman Edit Baner

Gambar 12. Desain Halaman Edit Data
Guru

Gambar 16. Desain Halaman Edit Baner
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil
a. Tampilan Halaman Utama
Halaman ini adalah halaman yang muncul
pertama kali ketika masuk ke website MTs Al –
Azhar, yang menampilkan ucapan selamat
datang.
Gambar 19. Halaman Guru
d.

Tampilan Halaman Ekstrakurikulaer
Halaman ini menampilkan daftar dari

ekstrakurikuler yang ada pada MTs Al – Azhar
kota Pagar Alam, yang terdiri dari foto
ekstrakurikuler dan deskripsi atau keterangan
dari ekstrakurikuler.
Gambar 17. Halaman Depan
b. Tampilan Halaman Sejarah
Halaman ini menampilkan tentang sejarah
singkat dari MTs Al – Azhar kota Pagar Alam.

Gambar 20. Halaman Ekstrakurikuler
e.

Tampilan Halaman Download
Halaman ini menampilkan file – file yang di

upload oleh admin ataupun tata usaha.
Gambar 18. Halaman Sejarah
c. Tampilan Halaman Guru
Halaman ini menampilkan daftar guru
MTs Al – Azhar kota Pagar Alam, beserta
tombol detail dimana ketika user meng-klik
tombol tesebut maka akan tampil biodata
lengkap dari guru yang dipilih.
Gambar 21. Halaman Download
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f.

Tampilan Halaman Utama Admin

i.

Halaman ini adalah halaman yang tampil

Halaman ini tampil ketika user memilh tombol

setelah user melakukan login sebagai admin.

Tampilan Cetak Data Siswa

cetak data siswa, yang merupakan tampilan print
preview data siswa yang akan dicetak.

Gambar 22. Halaman Utama Admin
g.

Gambar 25. Cetak Data Siswa

Tampilan Data Siswa
Halaman ini berisi data siswa MTs Al –

j.

Tampilan Biodata Siswa
Halaman ini tampil ketika user memilih

Azhar kota Pagar Alam.

tombol detail, yang merupakan tampilan biodata
lengkap siswa yang dipilih.

Gambar 23. Halaman Input Data Siswa
h.

Tampilan Input Data Siswa
Halaman ini tampil ketika user memilih

Gambar 26. Halaman Biodata Siswa
k.

Tampilan Halaman Berita

tombol tambah data pada halaman data siswa.

Halaman ini tampil ketika user memilih

Halaman ini merupakan form yang bisa diisi oleh

menu navigasi berita yang berisi data berita yang

user.

tersimpan didalam database.

Gambar 24. Halaman Input Data Siswa

Gambar 27. Halaman Berita
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l.

Tampilan Cetak Rapor

Dalam aspek efficiency dengan nilai dari dua

Halaman ini merupakan tampilan print

pertanyaan yang diajukan, memiliki rata – rata

preview data nilai rapor siswa yang akan dicetak.

3,93 setelah dibulatkan menjadi 4. Maka dapat
disimpulkan bahwa menu dan fungsi yang ada
pada website MTs Al – Azhar sederhana atau
tidak ribet.
c) Memorability
Dalam aspek memorability dengan nilai dari dua
pertanyaan yang diajukan, memiliki rata – rata
3,73 setelah dibulatkan menjadi 4. Maka dapat
disimpulkan bahwa menu dan fungsi yang ada

Gambar 28. Halaman Cetak Rapor

pada website MTs Al – Azhar mudah di ingat

3.2. Pembahasan
Setelah

website

selanjutnya

oleh pengguna.
jadi

atau

dilakukan

selesai

dibuat,

pengujian,

untuk

mengetahui dan memastikan bahwa website yang
di buat terbebas dari kesalahan yang bisa saja
terjadi dalam pembuatannya. Dalam penelitian
ini penulis menggunakan dua metode black box
testing dan usability testing.
a.

Dalam aspek errors dengan nilai dari satu
pertanyaan yang diajukan, memiliki rata – rata
3,67 setelah dibulatkan menjadi 4. Maka dapat
disimpulkan bahwa website MTs Al – Azhar
yang telah dibuat sedikit terjadi kesalahan atau
errors menu dan fungsinya.

Black Box Testing

Black

box

testing

yaitu

e) Satisfaction
pengujian

untuk

mengetahui fungsi – fungsi, masukan dan
keluaran

didalam program apakah sudah

berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau
belum, (Rosa A.S., 2014)
b.

d) Errors

Usability Testing

Hasil penilaian dari responden tentang website
MTs Al – Azhar dengan menggunakan metode

Dalam aspek satisfaction dengan nilai dari dua
pertanyaan yang diajukan, memiliki rata – rata
4,10 setelah dibulatkan menjadi 4. Maka dapat
disimpulkan bahwa pengguna merasa puas
dengan website MTs Al – Azhar kota Pagar
Alam

dan

perlu

untuk

diimplementasikan

website tersebut.
Gambar 4. 1 : Gambar grafik usability testing

usability testing, yaitu :
a) Learnability
Dalam aspek learnability dengan nilai dari tiga
pertanyaan yang diajukan, memiliki rata – rata

4,2
Learnability

4

Efficiency

3,8

Memorability

disimpulkan bahwa website MTs Al – Azhar

3,6

Errors

mudah dalam mengoprasikannya.

3,4

3,84 setelah dibulatkan menjadi 4. Maka dapat

b) Efficiency

Satisfation
Usability Testing
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4.

SIMPULAN

Dengan dibangunnya website MTs Al – Azhar
kota Pagar Alam memberikan manfaat :
a. Menjadi terobosan baru dalam penyampaian
informasi karena bisa mempermudah pihak
sekolah untuk

menyampaikan informasi

dan juga mempermudah pihak – pihak yang
ingin mendapatkan informasi dengan cepat,
serta bisa diakses kapan saja dan dimana
saja;
b. Bisa

digunakan

sebagi

media

untuk

mempromosikan MTs Al – Azhar dan juga
meningkatkan grade atau nilai lebih dari

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif Dan R&D. Bandung: Cv
Alfabeta.
Suhartanto, M. (2012). Pembuatan Website
Sekolah Menengah Pertama Negeri 3
Delangu dengan Menggunakan PHP dan
MySQL.
Journal
Speed-Sentra
Penelitian Engineering dan Edukasi.
Sulaini, I. (2014). Internet Untuk Pemula.
Yogyakarta: Deepublish.
Sutarman. (2003). Membangun Aplikasi Web
dengan PHP dan MySQL. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Utomo, B., & Bakara, C. (2013). Pembuatan
Web Profil Sekolah Menengah Pertama
Negeri
1
Ngrampal
Dengan
Menggunakan PHP Dan MySQL.
Seminar Riset Unggulan Nasional
Informatika dan Komputer FTI UNSA.

masyarakat terhadap MTs Al – Azhar kota
Pagar Alam;
c. Website ini bisa menjadi media resmi MTs
Al – Azhar kota Pagar Alam dalam
mempublikasikan

profil

sekolah

ke

masyarakat umum.
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