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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Kebiasaan kecil yang rutin dilakukan akan menghasilkan kualitas jiwa yang 

baik pula dan berikan yang terbaik mengenai hal apapun, jangan lakukan 

setengah-setengah” 

 

Tugas akhir ini saya persembahkan buat kedua orang tua saya kaka, adik yang 

selalu support dalam segala hal, dan juga teman-teman seperjuangan 

seangkatan jurusan teknik informatika angkatan 2019 yang berjuang tak kenal 

lelah mengerjakan laporan praktek kerja lapangan dikala pandemi. 

Dan juga terimakasih yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing yang 

dengan sabar membimbing saya, bapak/ibu guru yang sudah mengajarkan 

banyak hal selama magang di SMK Negeri 6 Kupang, dan juga terima kasih 

untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan tugas akhir saya yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu. 
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ABSTRAK 

 

RENO ARIYANTO KORE, 19130039, LAYANAN E-JURNAL GURU 

PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 KUPANG 

BERBASIS WEB (Dibawah Bimbingan : Marinus I.J. Lamabelawa, 

S.Kom., M.Cs. Sebagai Dosen Pembimbing I dan Edwin A.U. Malahina, 

S.Kom., M.T. Sebagai Dosen Pembimbing II) 

 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 kupang merupakan salah satu sekolah 

menengah kejuruan yang berada di Kota Kupang. Sebagai sebuah lembaga 

pendidikan maka tugas utama dari Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kupang 

adalah memantau kinerja kerja guru dalam menjalankan tugasnya. Sebagai 

guru tugas utamanya adalah melaksanakan kegiatan mengajar terhadap siswa-

siswi di SMK Negeri 6 Kupang. Dalam menjalankan tugas utama tersebut, 

tentunya dibutuhkan disiplin dalam segala hal salah satunya yaitu laporan hasil 

Kegiatan Belajar Mengajar dikelas. Akan tetapi dalam upaya melaksanakan hal 

tersebut, SMK Negeri 6 Kupang belum menggunakan sistem yang 

memudahkan pengguna walaupun sudah memilikibuku jurnal guru yang masih 

manual. Untuk mengisi jurnal saja masih menggunakan tulis tangan pada buku 

jurnal umum, tetapi masalahnya adalah ketidaksempurnanya manusia yang 

mungkin menyebabkan buku jurnal itu sobek, terkena air, dan sebagainya. 

Guna megatasi masalah tersebut, penulis mencoba membangun sebuah layanan 

berbasis web yang dapat memudahkan proses pengimpuntan jurnal guru 

dengan memanfaatkan sumber daya Komputer/Laptop dan HP. Layanan ini 

telah memudahkan kepala sekolah dalam memantau proses belajar mengajar 

dikelas, dan juga guru dalam mengarsipkan hasil proses belajar mengajar 

dikelas, mencetak laporan dimana saja dan kapan saja selama masih terkoneksi 

internet. 

 

Kata kunci : Layanan, E-jurnal, Guru, SMK Negeri 6 Kupang, Web 
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ABSTRACT 

 

RENO ARIYANTO KORE, 19130039, TEACHER E-JOURNAL 

SERVICES AT STATE VOCATIONAL SCHOOL 6 KUPANG WEB 

BASED (under supervision : MarinusI.J. Lamabelawa, S.Kom., M.Cs. As 

Supervisor I and Edwin A.U. Malahina, S.Kom. , M.T. As Supervisor II) 

 

State Vocational School 6 Kupang is one of the vocational high schools in 

Kupang City. As an educational institution, the principal responsibility of the 

Director of State Vocational School 6 Kupang is to oversee the teachers' 

performance in the fulfillment of their duties. As a teacher, his main role is to 

conduct classroom activities for students of State Vocational School 6 

Kupang. In accomplishing these main tasks, of course, discipline is required 

in all things, including reporting on the results of teaching and learning 

activities in the classroom. However, to achieve this, State Vocational School 

6 Kupang has not used a system that makes it easy for users, although they 

already have manual teacher journals. To fill in the diary, we still use 

handwriting in general diaries, but the problem is human imperfection, which 

can cause the diary torn, exposed to water and so on. To overcome this 

problem, the author tries to build a web-based service that can facilitate the 

process of collecting teacher journals by using computer/laptop and HP 

resources. This service has made it easier for school leaders to monitor the 

teaching and learning process in the classroom, as well as for teachers to 

archive the results of the teaching and learning process in the classroom and 

print reports anywhere and anytime as long as they are connected to the 

Internet. 

 
Keywords: E-journal, Service, State Vocational School 6 Kupang, Teacher, Web 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi diperlukan sekali demi inovasi yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. Pada saat ini penggunan internet di Indonesia sudah 

semakin meningkat dengan pesat, bahkan internet sudah menjadi kebutuhan 

primer bagi masyarakat di Indonesia untuk mencari berbagai sumber informasi 

secara online. Berdasarkan data internetworldstats, pengguna internet di 

Indonesia pada awal 2022 ini mencapai 202,35 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 

76,8 persen jika dibandingkan pada tahun 2021 lalu (Darmawan, 2022). 

 Salah satu pemanfaatan internet pada layanan atau aplikasi yang 

menggunakan internet salah satunya adalah aplikasi jurnal mengajar guru 

berbasis web yaitu jurnal guru yang terhubung dengan internet sehingga 

kegiatan belajar mengajar guru bisa di pantau oleh kepala sekolah lewat 

aplikasi yang sudah terhubung dengan internet. 

 SMK Negeri 6 Kupang merupakan salah satu satuan pendidikan dengan 

jenjang Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) yang terletak di Jl. Perintis 

Kemerdekaan No.25, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 

(NTT). Guru SMK Negeri 6 Kupang merupakan faktor utama bagi terciptanya 

generasi penerus bangsa yang berkualitas. Perkembangan teknologi informasi 

di masa sekarang semakin hari semakin berkembang secara pesat seiring 

dengan kreatifitas dan pola fikir manusia yang semakin modern dan maju, 

dunia pendidikan pun ikut berkembang. Tanpa kita sadari dengan 

perkembangan dunia teknologi dapat merubah pola fikir manusia untuk 

mengiginkan segala sesuatu dengan cepat, praktis dan mudah. Termasuk 

dibidang pendidikan, teknologi telah memberikan kemudahan bagi manusia, 

sehingga manusia sekarang banyak memanfaatkannya. Dapat diketahui bahwa 

guru tidak hanya memberikan materi untuk mengajarkan siswa-siswi saja, 

tetapi juga membuat jurnal guru sebagai administrasi pembelajran guru. 

 Jurnal guru merupakan bukti hasil catatan setiap pembelajaran dikelas. 

Saat penulis mengamati selama melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

di SMK Negeri 6 Kupang. ternyata masalah yang ada, kepala sekolah dan 

bapak ibu guru masih gunakan jurnal guru secara manual yakni masih tulis 

pada buku atau kertas jurnal. Menurut penulis dengan gunakan cara tersebut, 

jurnal guru bisa hilang,basah karena air,tersobek dan lain-lain. Selain itu juga, 

kepala sekolah dan guru di SMK Negeri 6 Kupang belum membuat jurnal guru 

secara online yang dapat memenuhi kompetensi guru di SMK Negeri 6 Kupang 

dan juga proses pemantauan kepala sekolah secara online. 
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 Beberapa penelitian terdahulu tentang jurnal Guru yang dijadikan referensi 

sebagai berikut: (Meirina, 2015) judul “Aplikasi Jurnal Reflektif Pembelajaran 

Guru Berbasis Web” penelitian ini juga adalah mengunakan metode Search 

and defelopment dengan pengembangan waterfal, dan bertujuan untuk 

memudahan dalam evaluasi proses mengajar di SMKN 40 Jakarta.  

(Marlina, 2021) judul “Aplikasi E-Learning Siswa SMK Berbasis Web” 

bertujuan untuk siswa SMK agar dapat membantu dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu guru dalam 

memberikan materi kepada siswa, kepala sekolah mudah dalam memantau 

guru dalam proses KBM, serta bisa melihat kehadiran siswa.  

 Berdasarkan permasalahan dan penelitian terdahulu, mendorong penulis 

untuk membuat aplikasi e-jurnal pembelajaran guru berbasis Web. Maka dapat 

diminimalkan permasalahan seperti tersobek, terkena air dan sebagaainya, 

karena e-jurnal tersebut dihubungkan dengan database yang dapat menjaga 

data yang di masukan dalam e-jurnal pembelajaran guru berbasis Web tersebut. 

Selain itu juga dapat memudahkan kepala sekolah untuk memantau proses 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM, evaluasi proses mengajar yang sudah 

dilakukan, mengurangi pemakaian kertas, dan mengikuti perkembangan dunia 

teknologi informasi di dunia Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

 Maka perlu ciptakan aplikasi E-jurnal Guru berbasis web khususnya di 

SMK Negeri 6 Kupang dan dituliskan dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL)  dengan judul “Layanan E-Jurnal Guru Berbasis Web di SMK 

Negeri 6 Kupang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas  pada penilitian ini adalah : 

1. Bagaimana Layanan E-Jurnal guru berbasis Web di SMK Negeri 6 

 Kupang yang telah di buat dapat mudahkan kepala sekolah dalam 

 mengawasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan memudahkan  dalam 

 evaluasi proses pembelajaran yang sudah berlansung.? 

2. Bagaimna Layanan E-Jurnal guru berbasis web di SMK negeri 6 Kupang 

 yang telah di buat dapat berjalan dengan baik.? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Layanan E-Jurnal guru akan digunakan oleh pihak SMK Negeri 6 

 Kupang. 

2. Layanan E-Jurnal guru SMK Negeri 6 Kupang ini berbasis Web. 

3. System menyediakan layanan pengarsipan jurnal agar dapat dilakukan 

 monitoring dan penilaian terhadap guru oleh kepala sekolah. 

 

1.4 Tujuan Penelitian    

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah : 

1. Membuat Layanan yang dapat digunakan oleh guru SMK Negeri 6 

 Kupang dalam memenuhi kompetensi pedagogik sebagai guru. 

2. Memberikan kemudahan dalam mengawasi dan evaluasi proses

 pembelajaran di SMK Negeri 6 Kupang. 

3. Untuk mempermudah guru mengisi jurnal harian kegiatan guru di dalam 

 Sistem. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

2.1 Tinjauan Umum Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

 Negeri 6 Kupang 

 Pada tinjauan umum Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kupang yang 

akan dibahas adalah sejarah singkat terbentuknya Lembaga Pendidikan 

Sekolah Menengah Kejuruan 6 Kupang, struktur organisasi, visi dan misi 

sekolah. 

 

2.1.1 Sejarah Singkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kupang 

 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kupang berdiri pada tahun 

pembelajaran 2002 tanggal 5 agustus, atas keputusan depertemen pendidikan 

nasional. Berdiri di lahan 1,4 hektar . Pada saat itu memilki dua program 

keahlian yakni Tehnik Tata boga, dan Tehnik Busana. 

Banyaknya siswa pada waktu itu adalah 70 yaitu 30 Siswa Tata Boga dan 40 

Siswa Busana. Sebelum digunakan untuk proses belajar mengajar SMK Negeri 

6 Kupang, tempat atau gedung di walikota pada saat itu merupakan Gedung 

SMP Negeri 8 Kupang dengan SK di atas dialih fungsikan sebagai Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 6 Kupang. Pada tahun ajaran 2007/2008 

banyaknya siswa 388 yang belajar pada lima jurusan  sebagai berikut : 

1. Administrasi perkantoran 

2. Administrasi akuntansi 

3. Multimedia 

4. Teknik komputer dan jaringan 

5. Rekayasa perangatlunak 

SMK Negeri 6 Kupang hingga saat ini juga telah memperoleh prestasi yaitu : 

1) semua jurusan akreditasi B, 2) sertifikasi sekolah yang merapkan sistem 

managemen mutu, 3) sekolah adiwiyata nasional, 5 Juni 2009, 4) sekolah 

rintisan bertaraf internasional,18 Agustus 2009. 
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2.1.2  Visi dan Misi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kupang 

 Visi dan misi didalam suatu lembaga pendidikan adalah suatu unsur yang 

harus dipegang teguh agar sasaran yang hendah dicapai dapat diraih dengan 

sempurna. Bisa dikatakan bahwa visi dan misi  didalam lembaga pendidikan 

adalah sebgai pedoman dalam  menjalankan pendidikan tersebut. 

 Adapun visi dan misi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kupang 

adalah seperti berikut : 

1. Misi. Menjadikannya acuan untuk mencapai tujuan dan misi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan tenaga kerja menengah dan profesianal di bidang  bisnis 

manajemen dan Teknologi Informasi. 

b. Mempersiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing dalam  menghadapi era 

globalisasi. 

c. Menciptakan tenaga kerja mandiri sesuai standar industri. 

 

2. Visi. Visi kedepan untuk menjadi panduan dalam kegiatannya adalah 

Disiplin, tertib umggul, terdepan, berprestasi dan terampil. 

 

2.1.3 Struktur Organisasi  

 Struktur Organisasi adalah kerangka yang terdiri dari satu-satunya 

lembaga yang memiliki pegawai besereta dengan tuganya, serta hubungan 

antara satu pegawai dengan pegawai yang lain, dan juga memiliki peran dan 

tanggung jawab dalam lingkup kesatuan yang utuh. Sekolah Menengah 

kejuruan Negeri 6 Kupang dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar 

diperlukan struktur organisasi sebagai pedoman pembagian  tugas wewenang 

dan tanggung jawab antara pimpinan (Kepala Sekolah) dan bawahan 

(Guru/Pegawai).  

  

. 
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 Dari gambar 1 dapat dijelaskan tugas masing-masing sebagai berikut : 

1. Komite Sekolah adalah suatu lembaga mandiri dilingkungan sekolah dan 

berperan dalam penigkatan mutu pelayanan dengan memberikan 

pertimbangkan, arah, dan dukungan tenaga, dan prasarana serta pengawasan 

pada tingkat satuan pendidikan (sekolah). 

 

2. Kepala Sekolah 

  Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi dalam suatu lembaga 

pendidikan dengan tugas sebagai berikut: 

a. Merancangkan program sekolah 

b. Melaksanakan kepimpinan sekolah 

c. Menerapkan sistem informasi sekolah 

 

3. Kepala Tata Usaha 

 Kepala Tata Usaha sebagai pemimpin kedua didalam lembaga pendidikan 

yang bertugas mengelola urusan tata usaha, monitor segala kegiatan yang ada 

didalam tatausaha, dan selalu membantu dalam kegitaan administrasi 

pendidikan. 

 

4. Wakil Kepala Kurikulum 

 Waka Kurikulum sebagai Wakil dari Pimpinan Sekolah yang selalu 

membantu Pimpinan Sekolah atau Kepala Sekolah apa bila berada di tempat, 

melaksanakan kegiatan kurikulum, ekstra kurikuler, dan pengembangan 

kurikulum, meyusun program pembelajaran mingguan, bulan, tahun, selalu 

mempersiapkan ujian sekolah dan kegiatan ujian lainya. 

 

5. Waka Humas 

 Waka Humas sebagai wakil dari kepala sekolah yang bertugas untuk 

mengatur dan menyelangarakan hubungan sekolah dengan oranag tua, 

membangun hubungan sekolah dengan mitra atau Lembaga pemerintah serta 

dunia industri dan menyusun laporan pelaksanaan masyarakat secara berkala. 

 

6. Waka Kesiswaan 

 Waka Kesiswaan Sebagai wakil dari Kepala Sekolah yang bertugas untuk 

melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan 

kesiswaan/OSIS dalam rangka : 

a. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi 

b. Menyusun program dan jadwal pembinaan secara berkala dan incidental 

c. Membina dan melaksanakan koordinasikan pelaksanaan keamanan, 

 kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan ketaqwaan 
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d. Menyusun program kegiatan ekstrakulikuler 

e. Mengatur mutasi jiwa 

f. Menyusun laporan kesiswaan 

 

7. Waka Sarana Prasarana 

 Waka Sarana Prasarana dibentuk oleh kepala sekolah untuk merancangkan 

dan melaksankan program pengembangan serta pemeliharaan sarana-prasarana 

didalam suatu lembaga pendidikan dan mengkoordinir pelaksanaan inventaris 

adapun tugas-tugas lain yang harus dilaksanakan antara lain: 

a. Memantau pengadaan bahan praktek siswa 

b. Membuat usulan dan pengadaan sarana prasarana 

c. Melakukan penerimaan, pemeriksaan dan pencatatan barang ke dalam 

 buku induk 

d. Melaksanakan pendistribusian barang/alat ke unit kerja terkait 

e. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan kepala sekolah 

 

8. Waka Ketenagaan 

 Waka Ketenagaan sebagai wakil dari Kepala Sekolah yang bertugas untuk 

menyusun daftar piket guru dan mengelola SDM di dalam suatu lembaga 

pendidikan. 

 

9. Kaprodi Administrasi Perkantoran 

 Kaprodi Administrasi Perkantoran sebagai kepala di dalam laboratorium 

Administrasi Perkantoran yang bertanggung jawab atas keseluruhan 

pelaksanaan kegiatan program studi dan juga melaksanakan program kerja atau 

kegiatan yang meningkatkan kualitas program studi. 

 

10. Kaprodi Akuntansi  

 Kaprodi Akuntansi sebagai kepala di dalam laboratorium Akuntansi yang 

bertanggung jawab dalam menyusun program dan pengembangan program 

studi, koordinasi penggunaan ruang praktek, menyiapkan kebutuhan kegiatan 

praktek. 

 

11. Kaprodi Multimedia  

 Kaprodi Multimedia sebagai kepala di dalam laboratorium Multimedia 

yang bertanggung jawab untuk menyusun dan merencanakan program-

program seperti pengeditan video, pembuatan iklan layanan masyarakat yang 

akan di praktekan kepada siswa-siswi. 

 

12. Kaprodi Teknik Komputer dan Jaringan 
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 Kaprodi TKJ sebagai kepala laboratorium yang bertanggung jawab penuh 

dalam merencanakan program-program seperti menerapkan jaringan internet 

kepda siswa-siswi. 

 

13. Kaprodi Rekayasa Perangkat Lunak 

 Kaprodi Rekayasa Perangkat Lunak sebagai kepala yang bertanggung 

jawab di dalam laboratorium serta merencanakan program-program seperti 

pembuatan aplikasi dekstop, website dalam pembelajaran yang di terapkan 

kepada siswa-siswi. 

 

2.2 Tinjauan Umum Layanan Jurnal Guru Berbasis Web 

 Dalam menyusun Laporan Praktek Kerja Lapangan  sangat diperlukan 

adanya teori ini, karena sangat diperlukan sebagai acuan/referensi terhadap 

informasi untuk menunjang pemahaman dalam apapun yang disajikan. 

 

2.2.1 Layanan atau Website 

 Layanan atau Website merupakan program siap pakai yang dibuat untuk 

melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna untuk mencapai sasaran yang di 

tuju. 

 Aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang berisikan perintah-

perintah untuk melakukan pengolahan data. Aplikasi secara umum adalah 

suatu proses dari cara manual yang di transformasikan ke komputer dengan 

membuat sistem atau program agar data diolah lebih optimal. 

 Aplikasi Berbasis Web (Web-based Application) adalah aplikasi yang 

dikembangkan menggunakan bahasa Hiper Text Markup language (HTML), 

PHP (Hipertext Prepprocessor), Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript 

yang membutuhkan web server dan browser untuk menjalankannya seperti 

Chrome, Firefox atau Opera. Aplikasi web dapat berjalan pada jaringan 

internet manapun, Data terpusat dan kemudahan dalam akses adalah ciri utama 

yang membuat Aplikasi Web lebih banyak diminati dalam berbagai bidang 

kehidupan. 

 Salah satunya Aplikasi Berbasis Web seperti Gmail (Google Mail), Gmail 

(Google Mail) merupakan aplikasi buatan dari google untuk membuat akun 

email, membuat, mengirim, menerima atau membuat akun sosial media. 
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2.2.2 Jurnal Guru 

 Jurnal Guru merupakan salah satu dokumen perangkat pembelajaran yang 

di tulis oleh guru secara terus menerus setiap melaksanakan pembelajaran. 

Jurnal Guru juga berfungsi sebagai rekaman kegiatan pembelajaran. dan 

melalui jurnal guru tersebut,  guru akan dapat menganalisis jenis hambatan 

pembelajaran dan juga kemajuan proses pembelajaran. Jurnal Guru juga dapat 

menjadi acuan atau tolak ukur dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

berikutnya sehingga lebih efektif. 

 Data Jurnal Guru yaitu menyusun laporan  kegiatan pembelajaran di dalam 

suatu lembaga pendidikan yang di tugaskan untuk bertanggung jawab terhadap 

ketertiban di dalam lembaga pendidikan. Dibawah ini adalah contoh alternatif 

format Buku Jurnal Guru di SMK Negeri 6 Kupang. 

 

 
Gambar 2 Contoh Catatan Jurnal Guru 

 

2.2.3 Tinjauan Umum Perangkat Lunak Pendukung 

 Terdapat beberapa perangkat lunak pendukung yang akan di gunakan 

dalam penyusunan tulisan ini, antara lain sebgai berikut : 

a. phpMyAdmin 

  phpMyadmin merupakan aplikasi yang diciptakan oleh phpmyadmin.net.  

gunanya aplikasi phpMyAdmin ini bertujuan untuk mengolah semua data 

administrasi yang ada pada MySQL databases. Sebuah software berbasis 

pemograman PHP yang dipergunakan sebagai administrator MySQL melalui 

browser (web) yang digunakan untuk management database (Riyandi, 2019) 
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Berikut Tampilan Halaman PHP MyAdmin 

 
Gambar 3 Contoh Halaman PHP MyDdmin 

 

1. Penegrtian MySQL 

 MySQL atau biasa disebut My Structured Query Language adalah sebuah 

sistem Relational Database Managemen Sistem atau biasa disebut DBMS yang 

diminati oleh banyak pengguna, karena MySQL merupakan program yang 

databasenya bisa menggunakan jaringan atau tanpa jaringan dan mampu 

bekerja secara akurat dan cepat, mampu untuk aplication multi user (Anhar, 

2010). 

MySQL adalah RDBMS (Relational Data Base management System) yaitu 

aplikasi sistem yang berfungsi menjalankan pengolahan data, lebih singkatnya 

adalah menjalankan fungsi untuk mengolah suatu data. 

 

b. Visual Studio Code 

 Visual studio code (Vs Code) merupakan aplikasi edit coding yang sangat 

ringan dan terbaik, aplikasi ini dibuat oleh Microsoft untuk sebuah sistem yang 

multiplatform. Yang artinya adalah aplikasi ini disediakan untuk sistem operasi 

Linux, Mac Os, dan Windows. 

Aplikasi edit coding ini suport dengan bahasa pemograman javascrip, 

typescrip, dan node.js serta bahasa pemograman lainnya, aplikasi edit coding 

ini juga bersifat open source. 
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Berikut Tampilan Aplikasi Visual Studio Code 

 
Gambar 4 Tampilan Visual Studio Code 

 

c. StarUML 

 StarUML merupakan platform pemodelan perangkat lunak yang 

mendukung Unified Modeling Language. StarUML juga menyediakan sebelas 

macam class diagram yang berbeda, dan medukung notasi UML 2.0. serta 

memiliki fungsional yang tinggi. StartUML juga merupakan perangkat lunak 

yang memaksimalkan produktivitas dan kualitas proyek perangkat lunak. 

Aplikasi ini juga diigunakan untuk membuat flowchart, diagram alir, dan juga 

class diagram. 

 

Berikut Tampilan Aplikasi StarUML 

 
Gambar 5 Tampilan Aplikasi StarUML 
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d. Photoshop Cs6 

 Photoshop adalah satu software editing yang banyak digunakan oleh para 

desain grafis dan web diseluruh dunia. Photoshop Cs6 ini memiliki tampilan 

yang sangat mudah dipahami, fitur yang cukup lengkap dalam mengedit 

gambar vector, animasi dan juga berikan kemudahan sehingga menjadikan 

Photoshop menjadi pilihan utama bagi para designer multimedia, dalam hal ini 

adalah design image atau gambar. Kekuranganya adalah hanya bisa 

menghasilkan gambar statis. 

 

Berikut Tampilan Aplikasi Photoshop Cs6 

 
Gambar 6 Tampilan Aplikasi Photoshop Cs6 

 

e. Xampp 

 XAMPP merupakan perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak 

system operasi merupakan kompilasi dari beberapa program, xampp juga 

merupakan salah satu paket installasi apache, php dan MySQL instan yang 

dapat kita gunakan umtuk membantu proses instalasi ketiga tersebut selain 

paket installasi instan xampp xampp juga saat berpindah versi dapat 

memberikan pilihan versi php. 

 Pada pembuatan aplikasi ini XAMPP juga merupakan software pendukung 

yang sangat penting. Oleh karena itu tanpa memakai XAMPP, file aplikasi yang 

memiliki format PHP tidak bisa terbaca.  
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Berikut Tampilan Aplikasi Xampp 

 
Gambar 7 Tampilan Aplikasi Xampp 
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BAB III 

URAIAN KEGIATAN 

 

3.1 Tabel Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan pada hari senin 07 

Februari sampai dengan 07 Maret 2022. Jadwal kerja dilaksanakan pada hari 

senin sampai dengan hari sabtu yang dimulai dari pukul 07:00 sampai dengan 

13:00. Selama kegiatan praktek kerja di lapangan, penulis dibimbing oleh 

Bapak S. Syufyanto Minggele, S.Kom selaku Kepala Program Rekayasa 

Perangkat Lunak (RPL) SMK Negeri 6 Kupang. 

 

Nama    : Reno Ariyanto Kore 

Nim    : 19130039 

Nama Tempat PKL  : SMK Negeri 6 Kupang 

Pembimbing I   : Marinus I. J. Lamabelawa, S.Kom., M.Cs 

Pembimbing II   : Edwin A. U. Malahina, S.Kom., M.T 

 

Tabel 1. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

 

Tanggal 

 

Waktu 

 

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

07/02/2022 
08.00 Perkenalan kepala sekolah 

10.00 Pengenalan sekolah dan mekanisme kerja 

08/02/2022 
08.00 Instal windows di laboratorium 

10.30 Instalasi lab RPL 

09/02/2022 
07.30 Desain sertifikat magang 

10.00 Membantu susun soal PTS 

10/02/2022 
08.00 Membantu team media shooting podcase  

11.00 Membantu team media edit video 

11/02/2022 
09.00 Membantu SEKRO mengketik jadwal piket 

11.00 Membantu mencetak semua jadwal piket 

12/02/2022 
08.30 Dengan team aplikasi maintenance program 

10.00 Membantu team media shooting podcase 

14/02/2022 

09.00 
Membantu KEPRO RPL memberikan materi 

untuk anak magang SMA Negeri 8 Kupang 

11.00 
Membantu KEPRO RPL memberikan materi 

untuk anak magang SMA Negeri 8 Kupang 

15/02/2022 

07.30 
Membantu KEPRO RPL memberikan materi 

untuk anak magang SMA Negeri 8 Kupang 

11.30 
Membantu KEPRO RPL memberikan materi 

untuk anak magang SMA Negeri 8 Kupang 

16/02/2022 08.00 
Membantu KEPRO RPL memberikan materi 

untuk anak magang SMA Negeri 8 Kupang 
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Tanggal 

 

Waktu 

 

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

11.00 
Membantu KEPRO RPL memberikan materi 

untuk anak magang SMA Negeri 8 Kupang 

17/02/2022 

08.00 
Membantu KEPRO RPL memberikan materi 

untuk anak magang SMA Negeri 8 Kupang 

10.00 
Membantu KEPRO RPL memberikan materi 

untuk anak magang SMA Negeri 8 Kupang 

18/02/2022 

09.00 
Membantu KEPRO RPL memberikan materi 

untuk anak magang SMA Negeri 8 Kupang 

11.00 
Membantu KEPRO RPL memberikan materi 

untuk anak magang SMA Negeri 8 Kupang 

19/02/2022 

09.00 
Membantu KEPRO RPL memberikan materi 

untuk anak magang SMA Negeri 8 Kupang 

11.00 
Membantu KEPRO RPL memberikan materi 

untuk anak magang SMA Negeri 8 Kupang 

21/02/2022 
10.00 Membantu team media edit video youtube 

13.00 Membantu team media edit video youtube 

22/02/2022 

08.00 Membantu team RPL buat video 

pembelajaran 

11.00 Membantu team RPL buat video 

pembelajaran 

23/02/2022 
07.30 Membantu team media edit video youtube 

11.00 Membantu team media edit video youtube 

24/02/2022 
08.00 Membantu team media edit video youtube 

10.00 Membantu team media edit video youtube 

25/02/2022 

08.00 Membantu team RPL buat video 

pembelajaran 

11.00 Membantu team RPL buat video 

pembelajaran 

26/02/2022 

08.00 Membantu team RPL buat video 

pembelajaran 

13.00 Membantu team RPL buat video 

pembelajaran 

28/02/2022 
09.00 Membantu team media edit video youtube 

11.00 Membantu team media edit video youtube 

1/03/2022 
09.30 Membantu team PTS entri soal ujian 

11.30 Membantu team PTS entri soal ujian 

2/03/2022 
10.00 Membantu team PTS entri soal ujian 

12.30 Membantu team PTS entri soal ujian 

3/03/2022 
07.30 Membantu team PTS entri soal ujian 

11.00 Membantu team PTS entri soal ujian 

4/03/2022 
08.00 Membantu team PTS entri soal ujian 

11.00 Membantu team PTS entri soal ujian 
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Tanggal 

 

Waktu 

 

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

5/03/2022 
08.00 Membantu team PTS entri soal ujian 

10.00 Membantu team PTS entri soal ujian 

7/03/2022 
09.00 Membantu team PTS entri soal ujian 

11.00 PAMIT 

 

3.2 Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

 Dari awal sampai selesai Praktek Kerja Lapangan selama 1 bulan pada 

SMK Negeri 6 Kupang penulis menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan 

baik. Dalam Praktek Kerja Lapangan ini penulis membatu menginstalasi 

komputer, desain sertifikat magang. Penulis juga dapat banyak pengalaman 

selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, contohnya seperti desain 

sertifikat, instalasi komouter. Yang paling penting adalah penulis dapat 

merasakan pengenalan dalam dunia kerja.  

 

 

Gambar 8. Bersama Kepala sekolah    Gambar 9. Bersama Kepro RPL 

 



18 
 

 
 Gambar 10. Ruangan Kerja Team Media 
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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

4.1 Analisa 

4.1.1 Analisa permasalahan 

 Analisa permasalahan merupakan suatu analisis yang terdiri dari suatu 

sistem informasi dengan tujuan untuk mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, hambatan, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 

diusulkan perbaikannya. Langkah yang harus ditempuh dalam analisis yaitu: 

mengidentifikasi masalah, memahami sistem kerja, dan menganalisis sistem. 

 Permasalahan yang ditemukan selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan  

pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kupang adalah Jurnal 

Pembelajaran Guru masih menggunakan jurnal guru dengan dituliskan secara 

manual. Berikut kendala-kendala yang terjadi : 

1. Jurnal Guru dapat hilang 

2. Jurnal Guru dapat terkena air 

3. Jurnal Guru dapat tersobek 

 

4.1.2 Definisi Kebutuhan Pemakai 

 Layanan E-Jurnal Guru pada SMK Negeri 6 Kupang berbasis web 

diharapkan bisa membantu masalah yang dihadapi oleh Guru dan Kepala 

Sekolah dalam Proses kegiatan pemantauan kepala sekolah dan saat guru 

mengajar. 

 

4.2 Perancangan 

 Alat dan bahan adalah sarana yang sangat dibutukan agar dapat membuat 

Layanan/Program ini. Berikut akan dibahas secara kusus mengenai alat dan 

bahan yang dugunakan. 

4.2.1 Alat dan bahan 

A. Alat 

 Dalam Membuat Program atau Layanan ini, penulis sangat membutuhkan 

perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (software) sebagai berikut : 

1. Sistem Operasi Windows 10 

2. Acer Aspire intel i5-7200U dual core 2,5GHz 

3. RAM DDR4 4 GB 

4. Hardisk 4.00 GB 

5. Mouse USB 

6. Keyboard Dvorak 

7. Xampp 

8. Visual studio code 
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9. Google Crome 

10. Photoshop Cs6 

 

B. Bahan 

 Dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini penulis 

mengambil data yang berkaitan dengan judul dan data yang didapatkan secara 

langsung lewat wawancara dan data tertulis dari Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 6 Kupang. 

 

4.2.2 Usulan Pemecahan Masalah 

 Pada prosedur penelitian ini menggunakan konsep waterfall, dimana satu 

metode dalam Sytem Delevopment Live Cycle (SDLC), yaitu model yang 

strukturnya dimulai dari perencanaan, analisis, desain dan implementasi. 

Tahapan metode Waterfall dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 11. Metode Waterfall 

 

 Tahapan-tahapan dari metode Waterfall sebagai berikut : 

a. Requirement 

 Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap kebutuhan system. Seorang 

system analis akan menggali informasi sebanyak banyaknya sehingga 

terciptanya system komputer dalam melakukan tugas yang diiginkan oleh user. 

Tahapan ini menghasilkan user requirement. Documen ini menjadi acuan 

system analis untuk terjemahkan ke dalam bahasa pemograman. 
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b. Design 

 Pada tahapan ini melakukan proses desain untuk syarat kebutuhan sebuah 

perancangan perangkat lunak sebelum membuat coding. Tahapan ini fokus 

pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representase interface, dan 

algoritma. Tahapan ini juga menghasilkan documen atau software requirement. 

Selain itu juga tahapan ini gunakan untuk melakukan aktivitas pembuatan 

sistemnya.  

 

c. Implementation 

 Pada tahapan ini lakukan proses coding dalam pembuatan software. Selain 

itu juga dalam tahap ini juga berfungsi untuk memenuhi fungsi yang 

diinginkan. 

d. Intergration and Testing 

 Pada tahapan ini dilakukan proses pengujian sistem terhadap sistem yang 

berjalan agar dapat ketahui fungsi sistem sudah bekerja dengan baik atau 

belum. 

e. Maintenance 

 Pada tahapan ini lakukan pengoperasian terhadap program atau aplikasi 

yang di lakukan pemeliharaan atau perawatan pada sistem. Tujuannya untuk 

pengembangan pada sistem dan dilakukan pada saat tahap pengujian sistem 

atau pemeliharaan. 

 

 Pada bagian ini juga, system yang akan diusulkan dan diterapkan (use case 

diagram, entity relatinship diagram, class diagram, dekomposisi data, 

perancangan atar muka). 

 

1. Use Case Diagram 

 Use Case merupakan model diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan fugsional yang di harapkan dari sistem dan menyajikan 

iteraksi antara use case dan actro. Dalam ligkungan sistem perangkat lunak use 

case diagram sebenarnya terdiri dari dua bagian yaitu use case diagram dan 

use case description. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 12. Use Case Diagram Admin 

 

 
Gambar 13. Use Case Diagram Guru 

 

 
Gambar 14. Use Case Diagram Kepala Sekolah 
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a. Spesifikasi  Use Case 

Spesifikasi Use case menjabarkan alur kerja atau langkah-langkah setiap use 

case melalui skenario. Dan spesifikasi use case dapat dibuat setelah use case 

diagram selesai dibuat dan sudah mengetahui fingsi dari masing-masing use 

case. 

 

Tabel 2. Penjelasan aktor dan pengguna 

Aktor admin Dalam aktor ini mengolah data 

admin, mengolah data guru, 

mengolah data kepala sekolah, 

mengolah data jurusan, mengolah 

data kelas, mengolah data mata 

pelajaran, mengolah data jurnal, 

Mengolah data Laporan. 

Aktor kepala sekolah Dalam aktor ini mengakses home, 

mengakses jurnal, mengelolah 

laporan, menegelolah data kepala 

sekolah. 

Aktor guru Dalam aktor ini mengakses home, 

mengelolah jurnal, mengelolah data 

guru. 

 

Tabel 3. Spesifikasi use case melihat home 

Use case name Melihat Halaman Home 

Actor Admin 

Brief description Use case ini digunakan admin untuk 

menampilkan home 

Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika admin 

membuka layanan E-jurnal.  

2. Sistem akan menampilkan home 

3. Use case selesai 

Alternatif flow - 

Erro Flow - 

Pre-conditions 1. Home belum ditampilkan. 

Post-conditions Home ditampilkan  

 

Tabel 4. Spesifikasi use case login admin 

Use case name Login 

Brief Description Use case ini digunakan admin untuk 

untuk mengakses login admin. Login 

menggunakan username dan 

password 

Actor Admin 
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Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika admin 

hendak memasuki sistem 

2. Sistem meminta admin untuk 

mengisi username dan password 

3. Admin mengisi username dan 

password 

4. Admin memberitahukan kepada 

sistem bahwa username dan 

password sudah diisi 

5. Sistem memerika username dan 

password yang sudah diisi 

E-1 : Username dan password 

salah atau tidak lengkap 

6. Sistem memberikan akses ke 

admin 

7. Use case selesai 

Alternatif flow None 

Eror flow E-1 : Username dan password 

salah  

1. Sistem memberikan peringatan 

username dan password salah atau 

tidak sesuai 

2. Kembali ke basic flow langkah ke 

3 

Pre-Conditions None 

Post-Conditions Admin memasuki sistem dan dapat 

menggunakan fungsi pada sistem 

 

Tabel 5. Spesifikasi use case mengolah data kepala sekolah 

Use case name Mengelolah data kepala sekolah 

Actor Admin 

Brief description Use case ini digunakan oleh admin 

untuk mengelolah data kepala 

sekolah. Admin dapat menambah 

data, mengubah data, dan menghapus 

data. 

Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika admin 

memilih untuk melakukan 

pengolahan data kepala sekolah. 

2. Sistem memberikan pilihan kepada 

admin untuk melakukan 

penambahan data kepala sekolah, 

mengubah dan menghapus. 

3. Admin memilih untuk melakukan 

penambahan data kepala sekolah 
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A-1 : Admin memilih untuk 

mengubah data kepala sekolah 

B-1 : Admin memilih untuk 

menghapus data kepala sekolah 

4. Sistem meminta admin untuk 

mengisi data kepala sekolah 

5. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data kepala sekolah 

yang telah diisi oleh admin 

E-1 : Data tidak lengkap 

6. Sisitem menyimpan data kepala 

sekolah ke database. Dan sistem 

menampilkan data kepala sekolah 

paada sistem. 

7. Use case selesai 

 8. Use case ini dimulai ketika admin 

memilih untuk melakukan 

pengolahan data kepala sekolah 

9. Sistem memberikan pilihan 

kepada admin untuk melakukan 

penambahan, pengubahan atau 

pengapusan data kepala sekolah 

10. Admin memilih untuk 

melakukan penambahan data kepala 

sekolah  

A-2 : Admin memilih untuk 

menghapus data kepala sekolah 

11. Sistem meminta admin untuk 

mengisi data kepala sekolah 

12. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data kepala sekolah 

yang telah diisi oleh admin. 

E-1 : Data tidak lengkap 

13. Sistem menyimpan data 

kepala sekolah ke database. Dan 

sistem menampilkan data kepala 

sekolah ke database. 

14. Use case selesai 

Alternatif flow A-1 : Admin memilih untuk 

mengubah data kepala sekolah. 

1. Admin memilih data kepala 

sekolah yang akan diubah. 

2. Sistem menampilkan data 

kepala sekolah yang dipilih 

oleh admin. 
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3. Admin mengubah data kepala 

sekolah. 

4. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data kepala 

sekolah yang telah diubah. 

5. Sistem akan memeriksa data 

kepala sekolah yang telah 

diubah. 

6. Berlanjut ke basic flow 

langkah ke-11  

A-2 : Admin memilih untuk 

menghapus data kepala sekolah 

1. Admin memilih data kepala 

sekolah yang akan dihapus. 

2. Sistem menampilkan data 

kepala sekolah yang dipilih 

oleh admin 

3. Admin menghapus data 

kepala sekolah. 

4. Berlanjut ke basic flow 

langkah ke-11 

Erro Flow E-1 : Data tidak lengkap 

1. Sistem memberikan peringatan 

bahwa data kepala sekolah 

tidak lengkap. 

2. Kembali ke bassic flow langkah 

ke-9 

Pre-conditions 1. Use case mengolah kepala sekolah 

telah dilakukan 

2. Admin telah memasuki sistem. 

Post-conditions Data kepala sekolah di database telah 

diperbaharui.  

 

Tabel 6. Spesifikasi use case mengolah data guru 

Use case name Mengelolah data guru 

Actor Admin 

Brief description Use case ini digunakan oleh admin 

untuk mengelolah data guru. Admin 

dapat menambah data, mengubah 

data, dan menghapus data. 

Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika admin 

memilih untuk melakukan 

pengolahan data guru. 

2. Sistem memberikan pilihan 

kepada admin untuk melakukan 
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penambahan data guru, mengubah 

dan menghapus. 

3. Admin memilih untuk melakukan 

penambahan data guru 

A-1 : Admin memilih untuk 

mengubah data guru 

B-1 : Admin memilih untuk 

menghapus data guru 

4. Sistem meminta admin untuk 

mengisi data guru 

5. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data guru yang telah 

diisi oleh admin 

E-1 : Data tidak lengkap 

6. Sisitem menyimpan data guru ke 

database. Dan sistem 

menampilkan data guru paada 

sistem. 

7. Use case selesai 

 8. Use case ini dimulai ketika admin 

memilih untuk melakukan 

pengolahan data guru 

9. Sistem memberikan pilihan 

kepada admin untuk melakukan 

penambahan, pengubahan atau 

pengapusan data guru. 

10. Admin memilih untuk melakukan 

penambahan data guru  

A-2 : Admin memilih untuk 

menghapus data guru 

11. Sistem meminta admin untuk 

mengisi data guru. 

12. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data guru yang telah 

diisi oleh admin. 

     E-1 : Data tidak lengkap 

13. Sistem menyimpan data guru ke 

database. Dan sistem menampilkan 

data guru ke database. 

14. Use case selesai 

Alternatif flow A-1 : Admin memilih untuk 

mengubah data guru. 

1. Admin memilih data guru 

yang akan diubah. 

2. Sistem menampilkan data 

guru yang dipilih oleh admin. 
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3. Admin mengubah data guru. 

4. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data guru yang 

telah diubah. 

5. Sistem akan memeriksa data 

guru yang telah diubah. 

6. Berlanjut ke basic flow 

langkah ke-11  

A-2 : Admin memilih untuk 

menghapus data guru 

1. Admin memilih data guru 

yang akan dihapus. 

2. Sistem menampilkan data 

guru yang dipilih oleh admin 

3. Admin menghapus data guru. 

4. Berlanjut ke basic flow 

langkah ke-11 

Erro Flow E-1 : Data tidak lengkap 

1. Sistem memberikan 

peringatan bahwa data guru 

tidak lengkap. 

2. Kembali ke bassic flow 

langkah ke-9 

Pre-conditions 1. Use case mengolah guru telah 

dilakukan 

2. Admin telah memasuki sistem. 

Post-conditions Data guru di database telah 

diperbaharui.  

 

Tabel 7. Spesifikasi use case mengolah data Kelas 

Use case name Mengelolah data kelas 

Actor Admin 

Brief deskription Use case ini digunakan oleh admin 

untuk mengelolah data kelas. Admin 
dapat menambah data, mengubah 

data, dan menghapus data. 

Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika admin 

memilih untuk melakukan 

pengolahan data kelas. 

2. Sistem memberikan pilihan 

kepada admin untuk melakukan 

penambahan data kelas, mengubah 

dan menghapus. 

3. Admin memilih untuk melakukan 

penambahan data kelas 
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A-1 : Admin memilih untuk 

mengubah data kelas 

B-1 : Admin memilih untuk 

menghapus data kelas 

4. Sistem meminta admin untuk 

mengisi data kelas 

5. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data kelas yang telah 

diisi oleh admin 

E-1 : Data tidak lengkap 

6. Sisitem menyimpan data kelas ke 

database. Dan sistem 

menampilkan data kelas pada 

sistem. 

7. Use case selesai 

 8. Use case ini dimulai ketika admin 

memilih untuk melakukan 

pengolahan data kelas 

9. Sistem memberikan pilihan 

kepada admin untuk melakukan 

penambahan, pengubahan atau 

pengapusan data kelas. 

10. Admin memilih untuk melakukan 

penambahan data kelas.  

A-2 : Admin memilih untuk 

menghapus data kelas 

11. Sistem meminta admin untuk 

mengisi data kelas. 

12. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data kelas yang telah 

diisi oleh admin. 

     E-1 : Data tidak lengkap 

13. Sistem menyimpan data kelas ke 

database. Dan sistem menampilkan 

data kelas ke database. 

14. Use case selesai 

Alternatif flow A-1 : Admin memilih untuk 

mengubah data kelas. 

1. Admin memilih data kelas 

yang akan diubah. 

2. Sistem menampilkan data 

kelas yang dipilih oleh admin. 

3. Admin mengubah data kelas. 

4. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data kelas yang 

telah diubah. 
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5. Sistem akan memeriksa data 

kelas yang telah diubah. 

6. Berlanjut ke basic flow 

langkah ke-11  

A-2 : Admin memilih untuk 

menghapus data kelas. 

1. Admin memilih data kelas 

yang akan dihapus. 

2. Sistem menampilkan data 

kelas yang dipilih oleh admin 

3. Admin menghapus data kelas. 

4. Berlanjut ke basic flow 

langkah ke-11 

Erro Flow E-1 : Data tidak lengkap 

1. Sistem memberikan 

peringatan bahwa data kelas 

tidak lengkap. 

2. Kembali ke bassic flow 

langkah ke-9 

Pre-conditions 1. Use case mengolah kelas telah 

dilakukan 

2. Admin telah memasuki sistem. 

Post-conditions Data kelas di database telah 

diperbaharui.  

 

Tabel 8. Spesifikasi use case mengolah data Jurusan 

Use case name Mengelolah data jurusan 

Actor Admin 

Brief deskription Use case ini digunakan oleh admin 

untuk mengelolah data jurusan. 

Admin dapat menambah data, 

mengubah data, dan menghapus data. 

Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika admin 

memilih untuk melakukan 

pengolahan data jurusan. 

2. Sistem memberikan pilihan 

kepada admin untuk melakukan 

penambahan data jurusan, mengubah 

dan menghapus. 

3. Admin memilih untuk melakukan 

penambahan data jurusan 

A-1 : Admin memilih untuk 

mengubah data jurusan 

B-1 : Admin memilih untuk 

menghapus data jurusan 
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4. Sistem meminta admin untuk 

mengisi data jurusan 

5. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data jurusan yang 

telah diisi oleh admin 

E-1 : Data tidak lengkap 

6. Sisitem menyimpan data jurusan 

ke database. Dan sistem 

menampilkan data kelas pada 

sistem. 

7. Use case selesai 

 8. Use case ini dimulai ketika admin 

memilih untuk melakukan 

pengolahan data jurusan 

9. Sistem memberikan pilihan 

kepada admin untuk melakukan 

penambahan, pengubahan atau 

pengapusan data jurusan. 

10. Admin memilih untuk melakukan 

penambahan data jurusan.  

A-2 : Admin memilih untuk 

menghapus data jurusan 

11. Sistem meminta admin untuk 

mengisi data jurusan. 

12. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data jurusan yang telah 

diisi oleh admin. 

     E-1 : Data tidak lengkap 

13. Sistem menyimpan data jurusan 

ke database. Dan sistem 

menampilkan data kelas ke database. 

14. Use case selesai 

Alternatif flow A-1 : Admin memilih untuk 

mengubah data jurusan. 

1. Admin memilih data jurusan 

yang akan diubah. 

2. Sistem menampilkan data 

jurursan yang dipilih oleh 

admin. 

3. Admin mengubah data 

jurursan. 

4. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data jurusan yang 

telah diubah. 

5. Sistem akan memeriksa data 

jurusan yang telah diubah. 
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6. Berlanjut ke basic flow 

langkah ke-11  

A-2 : Admin memilih untuk 

menghapus data jurusan. 

1. Admin memilih data jurusan 

yang akan dihapus. 

2. Sistem menampilkan data 

jurusan yang dipilih oleh 

admin 

3. Admin menghapus data 

jurusan. 

4. Berlanjut ke basic flow 

langkah ke-11 

Erro Flow E-1 : Data tidak lengkap 

1. Sistem memberikan 

peringatan bahwa data jurusan 

tidak lengkap. 

2. Kembali ke bassic flow 

langkah ke-9 

Pre-conditions 1. Use case mengolah jurusan telah 

dilakukan 

2. Admin telah memasuki sistem. 

Post-conditions Data jurusan di database telah 

diperbaharui.  

 

Tabel 9. Spesifikasi use case mengolah Mata Pelajaran  

Use case name Mengelolah data mata pelajaran 

Actor Admin 

Brief deskription Use case ini digunakan oleh admin 

untuk mengelolah data mata 

pelajaran. Admin dapat menambah 

data, mengubah data, dan menghapus 

data. 

Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika admin 

memilih untuk melakukan 

pengolahan data mata pelajaran. 

2. Sistem memberikan pilihan 

kepada admin untuk melakukan 

penambahan data mata pelajaran, 

mengubah dan menghapus. 

3. Admin memilih untuk melakukan 

penambahan data mata pelajaran 

A-1 : Admin memilih untuk 

mengubah data mata pelajaran 
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B-1 : Admin memilih untuk 

menghapus data mata pelajaran 

4. Sistem meminta admin untuk 

mengisi data mata pelajaran 

5. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data mata pelajaran 

yang telah diisi oleh admin 

E-1 : Data tidak lengkap 

6. Sisitem menyimpan data mata 

pelajaran ke database. Dan sistem 

menampilkan data mata pelajaran 

pada sistem. 

7. Use case selesai 

 8. Use case ini dimulai ketika admin 

memilih untuk melakukan 

pengolahan data mata pelajaran 

9. Sistem memberikan pilihan 

kepada admin untuk melakukan 

penambahan, pengubahan atau 

pengapusan data mata pelajaran. 

10. Admin memilih untuk melakukan 

penambahan data mata pelajaran.  

A-2 : Admin memilih untuk 

menghapus data mata pelajaran. 

11. Sistem meminta admin untuk 

mengisi data mata pelajaran. 

12. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data mata pelajaran yang 

telah diisi oleh admin. 

     E-1 : Data tidak lengkap 

13. Sistem menyimpan data mata 

pelajaran ke database. Dan sistem 

menampilkan data mata pelajaran ke 

database. 

14. Use case selesai 

Alternatif flow A-1 : Admin memilih untuk 

mengubah data mata pelajaran. 

1. Admin memilih data mata 

pelajaran yang akan diubah. 

2. Sistem menampilkan data 

mata pelajaran yang dipilih 

oleh admin. 

3. Admin mengubah data mata 

pelajaran. 
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4. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data mata 

pelajaran yang telah diubah. 

5. Sistem akan memeriksa data 

mata pelajaran yang telah 

diubah. 

6. Berlanjut ke basic flow 

langkah ke-11  

A-2 : Admin memilih untuk 

menghapus data mata pelajaran. 

1. Admin memilih data mata 

pelajaran yang akan dihapus. 

2. Sistem menampilkan data 

mata pelajaran yang dipilih 

oleh admin 

3. Admin menghapus data mata 

pelajaran. 

4. Berlanjut ke basic flow 

langkah ke-11 

Erro Flow E-1 : Data tidak lengkap 

1. Sistem memberikan peringatan 

bahwa data mata pelajaran tidak 

lengkap. 

2. Kembali ke bassic flow langkah 

ke-9 

Pre-conditions 1. Use case mengolah mata pelajaran 

telah dilakukan 

2. Admin telah memasuki sistem. 

Post-conditions Data mata pelajaran di database telah 

diperbaharui.  

 

Tabel 10. Spesifikasi use case mengolah jurnal  

Use case name Mengelolah data jurnal 

Actor Admin 

Brief deskription Use case ini digunakan oleh admin 

untuk mengelolah data jurnal. Admin 

dapat menambah data, mengubah 

data, dan menghapus data. 

Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika admin 

memilih untuk melakukan 

pengolahan data jurnal. 

2. Sistem memberikan pilihan 

kepada admin untuk melakukan 

penambahan data jurnal, mengubah 

dan menghapus. 
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3. Admin memilih untuk melakukan 

penambahan data jurnal 

A-1 : Admin memilih untuk 

mengubah data jurnal 

B-1 : Admin memilih untuk 

menghapus data jurnal 

4. Sistem meminta admin untuk 

mengisi data jurnal 

5. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data jurnal yang telah 

diisi oleh admin 

E-1 : Data tidak lengkap 

6. Sisitem menyimpan data mata 

pelajaran ke database. Dan sistem 

menampilkan data jurnal pada 

sistem. 

7. Use case selesai 

 8. Use case ini dimulai ketika admin 

memilih untuk melakukan 

pengolahan data jurnal 

9. Sistem memberikan pilihan 

kepada admin untuk melakukan 

penambahan, pengubahan atau 

pengapusan data jurnal. 

10. Admin memilih untuk melakukan 

penambahan data jurnal.  

A-2 : Admin memilih untuk 

menghapus data jurnal. 

11. Sistem meminta admin untuk 

mengisi data jurnal. 

12. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data jurnal yang telah 

diisi oleh admin. 

     E-1 : Data tidak lengkap 

13. Sistem menyimpan data mata 

pelajaran ke database. Dan sistem 

menampilkan data jurnal ke 

database. 

14. Use case selesai 

Alternatif flow A-1 : Admin memilih untuk 

mengubah data jurnal. 

1. Admin memilih data jurnal 

yang akan diubah. 

2. Sistem menampilkan data 

jurnal yang dipilih oleh 

admin. 
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3. Admin mengubah data mata 

pelajaran. 

4. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data jurnal yang 

telah diubah. 

5. Sistem akan memeriksa data 

jurnal yang telah diubah. 

6. Berlanjut ke basic flow 

langkah ke-11  

A-2 : Admin memilih untuk 

menghapus data jurnal. 

1. Admin memilih data jurnal 

yang akan dihapus. 

2. Sistem menampilkan data 

jurnal yang dipilih oleh admin 

3. Admin menghapus data 

jurnal. 

4. Berlanjut ke basic flow 

langkah ke-11 

Erro Flow E-1 : Data tidak lengkap 

1. Sistem memberikan peringatan 

bahwa data jurnal tidak lengkap. 

2. Kembali ke bassic flow langkah 

ke-9 

Pre-conditions 1. Use case mengolah jurnal telah 

dilakukan 

2. Admin telah memasuki sistem. 

Post-conditions Data jurnal di database telah 

diperbaharui.  

 

Tabel 11. Spesifikasi use case melihat home (pengguna) 

Use case name Melihat Halaman Home 

Actor Kepala Sekolah 

Brief deskription Use case ini digunakan oleh kepala 
sekolah untuk menampilkan home 

Basic Flow 4. Use case ini dimulai ketika kepala 

sekolah membuka layanan E-jurnal.  

5. Sistem akan menampilkan home 

6. Use case selesai 

Alternatif flow - 

Erro Flow - 

Pre-conditions 2. Home belum ditampilkan. 

Post-conditions Home ditampilkan  
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Tabel 12. Spesifikasi use case melihat jurnal (pengguna) 

Use case name Melihat data jurnal 

Actor Kepala Sekolah 

Brief deskription Use case ini digunakan oleh kepala 

sekolah untuk menampilkan jurnal 

Basic Flow 7. Use case ini dimulai ketika kepala 

sekolah ingin melihat jurnal.  

8. Kepala sekolah meminta sistem 

menampilkan jurnal 

9. Sistem akan menampilkan jurnal 

10. Use case selesai 

Alternatif flow - 

Erro Flow - 

Pre-conditions 3. Jurnal belum ditampilkan. 

Post-conditions Jurnal ditampilkan  

 

Tabel 13. Spesifikasi use case login kepala sekolah (pengguna) 

Use case name Login 

Brief Description Use case ini digunakan kepala sekolah 

untuk untuk mengakses login kepala 

sekolah. Login menggunakan Nip dan 

password 

Actor Kepala Sekolah 

Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika kepala 

sekolah hendak memasuki sistem 

2. Sistem meminta kepala sekolah 

untuk mengisi nip dan password 

3. Kepala sekolah mengisi nip dan 

password 

4. Kepala sekolah memberitahukan 

kepada sistem bahwa nip dan 

password sudah diisi 

5. Sistem memerika nip dan 

password yang sudah diisi 

E-1 : nip dan password salah atau 

tidak lengkap 

6. Sistem memberikan akses ke 

kepala sekolah 

7. Use case selesai 

Alternatif flow None 

Eror flow E-1 : Nip dan password salah  

1. Sistem memberikan peringatan 

nip dan password salah atau tidak 

sesuai 
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2. Kembali ke basic flow langkah ke 

3 

Pre-Conditions None 

Post-Conditions Kepala sekolah memasuki sistem dan 

dapat menggunakan fungsi pada 

sistem 

 

Tabel 14. Spesifikasi use case melihat home (pengguna) 

Use case name Melihat Halaman Home 

Actor Guru 

Brief deskription Use case ini digunakan Guru untuk 

menampilkan home 

Basic Flow 11. Use case ini dimulai ketika Guru 

membuka layanan E-jurnal.  

12. Sistem akan menampilkan home 

13. Use case selesai 

Alternatif flow - 

Erro Flow - 

Pre-conditions 4. Home belum ditampilkan. 

Post-conditions Home ditampilkan  

 

Tabel 15. Spesifikasi use case login guru (pengguna) 

Use case name Login 

Brief Description Use case ini digunakan guru untuk 

untuk mengakses login kepala 

sekolah. Login menggunakan Nip dan 

password 

Actor Guru 

Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika guru 

hendak memasuki sistem 

2. Sistem meminta guru untuk 

mengisi nip dan password 

3. Guru mengisi nip dan password 

4. guru memberitahukan kepada 

sistem bahwa nip dan password 

sudah diisi 

5. Sistem memerika nip dan 

password yang sudah diisi 

E-1 : nip dan password salah atau 

tidak lengkap 

6. Sistem memberikan akses ke guru 

7. Use case selesai 

Alternatif flow None 

Eror flow E-1 : Nip dan password salah  
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1. Sistem memberikan peringatan 

nip dan password salah atau tidak 

sesuai 

2. Kembali ke basic flow langkah ke 

3 

Pre-Conditions None 

Post-Conditions guru memasuki sistem dan dapat 

menggunakan fungsi pada sistem 

 

Tabel 16. Spesifikasi use case menginput jurnal (pengguna) 

Use case name Menginput data jurnal 

Actor Guru 

Brief deskription Use case ini digunakan oleh guru 

untuk menginput data jurnal. guru 

dapat menginput data. 

Basic Flow 10. Use case ini dimulai ketika 

guru memilih untuk melakukan 

penginputan data jurnal. 

11. Sistem memberikan pilihan 

kepada guru untuk melakukan 

penginputan data jurnal. 

12. guru memilih untuk 

melakukan menginput data jurnal 

13. Sistem meminta guru untuk 

mengisi data jurnal 

14. guru meminta sistem untuk 

menyimpan data jurnal yang telah 

diisi oleh guru 

15. Sisitem menyimpan data 

jurnal ke database. Dan sistem 

menampilkan data jurnal pada 

sistem. 

16. Use case selesai 

Alternatif flow - 

Erro Flow E-1 : Data tidak lengkap 

3. Sistem memberikan 

peringatan bahwa data jurnal 

tidak lengkap. 

4. Kembali ke bassic flow 

langkah ke-1 

Pre-conditions 3. Use case menginput jurnal telah 

dilakukan 

4. jurnal telah memasuki sistem. 

Post-conditions Data jurnal di database telah 

diperbaharui.  
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2. Sequece Diagram 

 Sequence Diagram adalah gambaran bagaimna aliran aktifitas dan interaksi 

antar objek dan sistem yang dirancang dan yang digunakan.Diagram ini 

digunakan unruk menggambarkan arus pekerjaan, peasan yang disampaikan, 

dan bagaimana elemn-elemen yang ada di dalamnya bekerja. 

Berikut Sequence Diagram dari layanan e-jurnal guru berbasis web. 

a) Sequence diagram login admin 

Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem login 

mengunakan username dan password. 

 
Gambar 15. Sequence diagram login admin 

 

b) Sequence diagram tambah data admin 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

menambah data admin. 

 
Gambar 16. Sequence diagram tambah data admin 
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c) Sequence diagram edit data admin 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

mengedit data admin. 

 
Gambar 17. Sequence diagram edit data admin 

 

d) Sequence diagram hapus data admin 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

menghapus data admin. 

 
Gambar 18. Sequence diagram hapus data admin 
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e) Sequence diagram admin tambah data kepala sekolah 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

menambah data kepala sekolah. 

 
Gambar 19. Secuence diagram admin tambah data kepala sekolah 

 

f) Sequence diagram admin edit data kepala sekolah 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

mengedit data kepala sekolah. 

 
Gambar 20. Sequence diagram admin edit data kepala sekolah 
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g) Sequence diagram hapus data kepala sekolah 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

menghapus data kepala sekolah. 

 
Gambar 21. Sequence diagram admin hapus data kepala sekolah 

 

h) Sequence diagram admin tambah data guru 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

menambah data guru. 

 
Gambar 22. Sequence diagram admin tambah data guru 
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i) Sequence diagram admin edit data guru 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

mengedit data guru. 

 
Gambar 23. Sequence diagram admin edit data guru 

 

j) Sequence diagram admin hapus data guru 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

menghapus data guru. 

 
Gambar 24. Sequence diagram admin hapus data guru 
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k) Sequence diagram admin tambah data jurusan 

Sequence ini digunkan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

menambah data jurusan. 

 
Gambar 25. Sequence diagram admin tambah data jurusan 

 

l) Sequence diagram admin edit data jurusan 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

mengedit data jurusan. 

 
Gambar 26. Sequence diagram admin edit data jurusan 
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m) Sequence diagram admin hapus data jurusan 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

menghapus data jurusan. 

 
Gambar 27. Secuence diagram admin hapus data jurusan 

 

n) Sequence diagram admin tambah data kelas 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

menambah data kelas. 

 
Gambar 28. Sequence diagram admin tambah data kelas 
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o) Sequence diagram admin edit data kelas 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

mengedit data kelas. 

 
Gambar 29. Sequence diagram admin edit data kelas 

 

p) Sequence diagram admin hapus data kelas 

Sequence ini dugunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

menghapus data kelas. 

 
Gambar 30. Sequence diagram admin hapus data kelas 
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q) Sequence diagram admin tambah data mata pelajaran 

Sequence ini digunkan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

menambah data mata pelajaran. 

 
Gambar 31. Sequence diagram admin tambah data mata pelajaran 

 

r) Sequence diagram admin edit data mata pelajaran 

Sequence ini dugunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

mengedit data mata pelajaran. 

 
Gambar 32. Sequence diagram admin edit data mata pelajaran 
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s) Sequence diagram admin hapus data mata pelajaran 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

menghapus data mata pelajaran. 

 
Gambar 33.  Sequence diagram admin hapus data mata pelajaran 

 

t) Sequence diagram admin tambah data jurnal 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

menambah data jurnal. 

 
Gambar 34. Sequence diagram admin tambah data jurnal 
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u) Sequence diagram admin edit data jurnal 

Sequence ini dugunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

mengedit data jurnal. 

 
Gambar 35. Sequence diagram admin edit data jurnal 

 

v) Sequence diagram admin hapus data jurnal 

Sequence ini digunakan oleh admin untuk mengakses sistem, dapat 

meghapus data jurnal. 

 
Gambar 36. Sequence diagram admin hapus data jurnal 
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w) Sequence diagram login kepala sekolah 

Sequence ini digunakan kepala sekolah untuk mengakses sistem login 

menggunakan nip dan password. 

 
Gambar 37. Sequence diagram login kepala sekolah 

 

x) Sequence diagram kepala sekolah edit data kepala sekolah 

Sequence ini digunakan oleh kepala sekolah untuk mengakses sistem, 

dapat mengedit data kepala sekolah. 

 
Gambar 38. Sequence diagram kepala sekolah edit data kepla sekolah 
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y) Sequence diagram kepala sekolah melihat jurnal 

Sequence ini digunakan oleh kepala sekolah untuk mengakses sistem, 

dapat melihat data jurnal. 

 
Gambar 39. Sequence diagram kepala sekolah lihat data jurnal 

 

z) Sequence diagram login guru 

Sequence ini digunakan oleh guru untuk mengakses sistem login 

menggunakan nip dan password. 

 
Gambar 40. Sequence diagram login guru 
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aa) Sequence diagram guru edit data guru 

Sequence ini digunakan oleh guru untuk mengakses sistem, dapat 

mengedit data data guru. 

 
Gambar 41. Sequence diagram guru edit data guru 

 

bb) Sequence diagram guru input jurnal 

Sequence ini digunakan oleh guru untuk mengakses sistem, dapat 

menginput data jurnal. 

 
Gambar 42. Sequence diagram guru input jurnal 
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3. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menunjukan 

hubungan antara entity yang direlasikan dengan kunci relasi yaitu kunci utama 

dari masing-masing entity antara satu field dengan field yang lain saling 

berhubungan, seperti gambar dibawah ini. 

 
Gambar 43. Entity relationship diagram (ERD) 
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4. Class Diagram 

  Class diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa kelas dan juga paket-paket yang ada dalam system yang digunakan, 

atau Class diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa 

yang harus ada dalam sistem yang harus dimodelkan dengan berbagai 

komponen.
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Gambar 44. Class diagram 

 
Gambar 45. Class diagram (Lanjutan) 
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5. Dekomposisi Data 

 Dekomposisi data adalah tabel yang berisi tentang deskripsi tabel-tabel 

yang digunakan dalam layanan E-jurnal guru berbasi web. 

 

Tabel 17. Admin 

No Nama Field Type Ukuran Keterangan 

1 id_admin Int 6 PK/Auto 

increment 

2 nama_lengkap Text 25 Null 

3 Email Text 25 Null 

4 password Text 15 Null 

 

Tabel 18. Kepala sekolah 

No Nama Field Type Ukuran Keterangan 

1 id_kepala_sekolah Int 6 PK/Auto 

increment 

2 Nip Varchar 18 Null 

3 email Text 25 Null 

4 nama_lengkap Text 25 Null 

5 no_telepon Varchar 12 Null 

6 password text 15 Null 

 

Tabel 19. Guru 

No Nama Field Type Ukuran Keterangan 

1 id_guru Int 6 PK/Auto 

increment 

2 Nip Varchar 18 Null 

3 nama_lengkap Text 25 Null 

4 email Text 25 Null 

5 no_telepon Varchar 12 Null 

6 password Text 15 Null 

 

Tabel 20. Mata Pelajaran 

No Nama Field Type Ukuran Keterangan 

1 id_mata_pelajaran Int 6 PK/Auto 

increment 

2 nama_mata_pelajaran Text 25 Null 
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Tabel 21. Kelas 

No Nama Field Type Ukuran Keterangan 

1 id_kelas Int 6 PK/Auto 

increment 

2 nama_kelas Text 25 Null 

 

Tabel 22. Jurusan 

No Nama Field Type Ukuran Keterangan 

1 id_jurusan Int 6 PK/Auto 

increment 

2 nama_jurusan Text 25 Null 

 

Tabel 23. Jurnal 

No Nama Field Type Ukuran Keterangan 

1 id_jurnal Int 6 PK/Auto 

increment 

2 hari Text 15 Null 

3 tanggal Date - Null 

4 jam_ke Text 15 Null 

5 matapelajaran Int 1 FK 

5 materi Text 25 Null 

6 nama_guru Int 1 Null 

7 jumlah_siswa_sakit Varchar 10 Null 

8 jumlah_siswa_izin Varchar 10 Null 

9 jumlah_siswa_alpa Varchar 10 Null 

10 jumlah_siswa_hadir Varchar 10 Null 

11 tahun_ajaran Text 15 Null 

12 Kelas Int 1 FK 

13 jurusan Int 1 FK 

14 keterangan Text 15 Null 
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6. Perancangan Atar Muka 

Merupakan Bentuk Tampilan grafis yang berhubungan dengan pengguna 

user. Antar muka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antar 

penguna dengan sistem operasi, agar mempermudah untuk pengguna 

sehingga program tersebut bisa di gunakan dengan baik. 

 

a) Tampilan home 

Halaman data Home ini merupakan halaman yang dilihat oleh admin tanpa 

harus login, halaman yang ditampilkan seperti masp atau lokasi smk negeri 

6 kupang, jumlah guru, jumlah admin, jumlah jurusan, jumlah kelas dan 

riwayat jurnal yang pernah diisi oleh pengguna. 

 
Gambar 46. Tampilan home 
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b) Form login 

Halaman ini digunakan oleh Admin untuk dapat masuk ke Layanan E-Jurnal 

Guru. Admin dapat memasukan Nama Lengkap dan Password yang sudah 

tersimpan dalam database. 

 
Gambar 47. Form Login Admin 

 

c) Form data admin 

Halaman data admin ini merupakan halaman yang digunakan oleh admin 

untuk melakukan tambah data admin, edit data admin, hapus data admin. 

 
Gambar 48. Form data  admin 
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d) Form data kepala sekolah 

Halaman data kepala sekolah ini merupakan halaman yang digunakan oleh 

admin untuk melakukan tambah data kepala sekolah, edit data kepala 

sekolah, hapus data kepala sekolah. 

 
Gambar 49. Form data kepala sekolah 

 

e) Form data guru 

Halaman data guru ini merupakan halaman yang digunakan oleh admin 

untuk melakukan tambah data guru, edit data guru, hapus data guru. 

 
Gambar 50. Form data guru 
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f) Form data jurusan 

Halaman data jurusan ini merupakan halaman yang digunakan oleh admin 

untuk melakukan tambah data jurusan, edit data jurusan, hapus data jurusan. 

 
Gambar 51. Form data jurusan 

 

g) Form data kelas 

Halaman data kelas ini merupakan halaman yang digunakan oleh admin 

untuk melakukan tambah data kelas, edit data kelas, hapus data kelas. 

 
Gambar 52.  Form data kelas 
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h) Form data mata pelajaran 

Halaman data mata pelajaran ini merupakan halaman yang digunakan oleh 

admin untuk melakukan tambah data mata pelajaran, edit data mata 

pelajaran, hapus data mata pelajaran. 

 
Gambar 53. Form data mata pelajaran 

i) Form data jurnal 

Halaman data jurnal ini merupakan halaman yang digunakan oleh admin 

untuk melakukan tambah data jurnal, edit data jurnal, hapus data jurnal. 

 
Gambar 54. Form data jurnal 
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j) Tampilan home kepala sekolah 

Halaman data Home ini merupakan halaman yang dilihat oleh kepala 

sekolah tanpa harus login, halaman yang ditampilkan seperti masp atau 

lokasi smk negeri 6 kupang, jumlah guru, jumlah admin, jumlah jurusan, 

jumlah kelas dan riwayat jurnal yang pernah diisi oleh pengguna. 

 
Gambar 55. Tampilan home 

 

k) Form login kepala sekolah 

Halaman ini digunakan oleh kepala sekolah untuk dapat masuk ke Layanan 

E-Jurnal Guru. Kepala sekolah dapat memasukan nip dan Password yang 

sudah tersimpan dalam database. 

 
Gambar 56. Form login kepala sekolah  
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l) Form data kepala sekolah 

Halaman data kepala sekolah ini merupakan halaman yang digunakan oleh 

kepala sekolah untuk melakukan edit data kepala sekolah. 

 
Gambar 57. Form data kepala sekolah 

 

m)  Form data jurnal 

Halaman data jurnal ini merupakan halaman yang digunakan oleh kepala 

sekolah untuk memantau atau melihat hasil kegiatan belajar mengajar yang 

diinput oleh guru saat pembelajaran berlansung. 

 
Gambar 58. Form data jurnal 
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n) Tampilan home guru 

Halaman data Home ini merupakan halaman yang dilihat oleh guru tanpa 

harus login, halaman yang ditampilkan seperti maps atau lokasi smk negeri 

6 kupang, jumlah guru, jumlah admin, jumlah jurusan, jumlah kelas dan 

riwayat jurnal yang pernah diisi oleh pengguna. 

 
Gambar 59. Tampilan home 

 

o) Form login guru 

Halaman ini digunakan oleh Guru untuk dapat masuk ke Layanan E-Jurnal 

Guru. Guru dapat memasukan nip dan Password yang sudah tersimpan 

dalam database.

 
Gambar 60. Form login guru 
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p)  Form data guru 

Halaman data guru ini merupakan halaman yang digunakan oleh guru untuk 

melakukan edit data guru. 

 
Gambar 61. Form data guru 

 

q) Form input data jurnal 

Halaman data jurnal ini merupakan halaman yang digunakan oleh guru 

untuk melakukan penginputan data jurnal saat kegiatan belajar mengajar 

berlansung. 

 
Gambar 62. Form input data jurnal 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Implementasi Sistem 

 Implementasi merupakan tahap penerapan dan sekaligus pengujian bagi 

sistem berdasarkan hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan pada 

bab IV. Pada bab V ini merupakan implementasi hasil rancangan menjadi 

sebuah Layanan E-jurnal Guru Berbasis Web dengan menggunakan database 

MySQL. 

 

5.1.1. Lingkungan implementasi 

Lingkungan implementasi Layanan ini terbagi atas beberapa lingkungan 

yaitu lingkungan perangkat keras, lingkungan perangkat lunak, dan lingkungan 

sumber daya manusia. 

1. Lingkungan perangkat keras (Hardware) 

Layanan E-jurnal Guru ini dapat dijalankan pada koputer dengan processor 

intel pentium (lebih tinggi lebih baik) dan juga hanphone android. 

2. Lingkungan perangkat lunak (Software) 

Layanan E-jurnal Guru ini dikembangkan pada  komputer atau laptop 

dengan sistem operasi Microsoft Windows 10,menggunakan bahasa 

pemograman PHP, database MySQL. Untuk menjalankan Layanan E-jurnal 

Guru ini menggunakan web Browser seperti Muzilla Firefox, Opera, Googe 

Chrome dan lain-lain. 

3. Lingkungan sumber daya manusia (Brainware) 

Pada implementasi ini membutuhkan seorang admin dan user yang mampu 

mengoperasikan hanphpone dan komputer dan menjalankan sistem yang telah 

dibuat sehingga penerapan implementasi sistem dapat berjalan dengan lancar. 
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5.2  Implementasi Layanan E-jurnal Guru 

1. Tampilan halaman utama admin 

Index halaman pada browser akan menampilkan halaman utama atau 

disebut juga dengan halaman beranda. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 63. Tampilan halaman utama admin  

 

2. Tampilan halaman login admin 

Tampilan halaman login merupakan tampilan kedua yang diakses oleh 

admin, apabila ingin masuk kedalam sistem, terlebih dahulu memasukan nama 

lengkap dan password kemudian memilih tombol login. 

 
Gambar 64. Tampilan halaman login admin  
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3. Tampilan halaman index admin saat sudah login 

Tampilan halaman index saat sudah login merupakan tampilan semua fitur 

atau menu, yang digunakan admin untuk mengelolah semua data yang ada. 

 
 

 
Gambar 65. Tampilan halaman index admin saat sudah login 
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4. Tampilan halaman data admin 

Tampilan halaman data admin merupakan tampilan yang diakses oleh 

admin, apabila ingin melihat data admin, menambah data admin, mengedit data 

admin, dan menghapus data admin. 

 
Gambar 66. Tampilan halaman data admin  

 

5. Tampilan form tambah data admin 

Tampilan form tambah data admin ini merupakan tampilan form yang 

diakses oleh admin saat memilih button Tambah Administrator, apabila ingin 

menambah data admin. Dengan cara menginput data sesuai pada form lalu 

memilih button simpan maka akan kembali kehalaman data admin dengan 

menampilkan data admin yang telah diinput. 

 
Gambar 67. Tampilan form tambah data admin  
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6. Tampilan form edit data admin 

Tampilan form edit data admin ini merupakan tampilan form yang diakses 

oleh admin saat memilih icon Edit Administrator, apabila ingin mengedit data 

admin. Dengan cara merubah data sesuai pada form lalu memilih button 

simpan maka akan kembali kehalaman data admin dengan menampilkan data 

admin yang telah diubah. 

 
Gambar 68. Tampilan form edit data admin  

 

7. Tampilan notfikasi hapus data admin 

Tampilan notifikasi hapus data admin ini merupakan tampilan modal yang 

diakses oleh admin saat memilih icon Hapus Kepala Sekolah, apabila ingin 

menghapus data admin. Dengan cara menghapus data sesuai pada data 

diinginkan lalu memilih icon hapus, kemudian memilih Button Ok maka data 

akan terhapus dari sistem dan database, kemudian sistem akan kembali 

kehalaman data admin dengan menampilkan data admin. 

 
Gambar 69. Tampilan notifikasi hapus data admin  
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8. Tampilan halaman data kepala sekolah 

Tampilan halaman data kepala sekolah  merupakan tampilan yang diakses 

oleh admin, apabila ingin melihat data kepala sekolah, menambah data kepala 

sekolah, mengedit data kepala sekolah, dan menghapus data kepala sekolah. 

 
Gambar 70. Tampilan halaman data kepala sekolah  

 

9. Tampilan form tambah data kepala sekolah 

Tampilan form tambah data kepala sekolah ini merupakan tampilan form 

yang diakses oleh admin saat memilih button Tambah Kepala Sekolah, apabila 

ingin menambah data kepala sekolah. Dengan cara menginput data sesuai pada 

form lalu memilih button simpan maka akan kembali kehalaman data kepala 

sekolah dengan menampilkan data kepala sekolah yang telah diinput. 

 
Gambar 71. Tampilan form tambah data kepala sekolah  
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10. Tampilan form edit data kepala sekolah 

Tampilan form edit data kepala sekolah ini merupakan tampilan form yang 

diakses oleh admin saat memilih icon Edit Kepala Sekolah, apabila ingin 

mengedit data kepala sekolah. Dengan cara merubah data sesuai pada form lalu 

memilih button simpan maka akan kembali kehalaman data kepala sekolah 

dengan menampilkan data kepala sekolah yang telah diubah. 

 
Gambar 72. Tampilan form edit data kepala sekolah  

 

11. Tampilan notfikasi hapus data kepala sekolah 

Tampilan notifikasi hapus data kepala sekolah ini merupakan tampilan 

modal yang diakses oleh admin saat memilih icon Hapus Kepala Sekolah, 

apabila ingin menghapus data kepala sekolah. Dengan cara menghapus data 

sesuai pada data diinginkan lalu memilih icon hapus  kemudian memilih Button 

Ok maka data akan terhapus dari sistem dan database, kemudian sistem akan 

kembali kehalaman data kepala sekolah dengan menampilkan data kepala 

sekolah. 

 
Gambar 73. Tampilan notifikasi hapus data kepala sekolah  
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12. Tampilan halaman data guru 

Tampilan halaman data guru merupakan tampilan yang diakses oleh 

admin, apabila ingin melihat data guru, menambah data guru, mengedit data 

guru, dan menghapus data guru. 

 
Gambar 74. Tampilan halaman data guru 

 

13. Tampilan form tambah data guru 

Tampilan form tambah data guru ini merupakan tampilan form yang 

diakses oleh admin saat memilih button Tambah Guru, apabila ingin 

menambah data guru. Dengan cara menginput data sesuai pada form lalu 

memilih button simpan maka akan kembali kehalaman data guru dengan 

menampilkan data guru yang telah diinput. 

 
Gambar 75. Tampilan Form Tambah Data Guru 
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14. Tampilan form edit data guru 

Tampilan form edit data guru ini merupakan tampilan form yang diakses 

oleh admin saat memilih icon Edit Guru, apabila ingin mengedit data guru. 

Dengan cara merubah data sesuai pada form lalu memilih button simpan maka 

akan kembali kehalaman data guru dengan menampilkan data guru yang telah 

diubah. 

 
Gambar 76. Tampilan form edit data guru 

 

15. Tampilan notfikasi hapus data guru 

Tampilan notifikasi hapus data Guru ini merupakan tampilan modal yang 

diakses oleh admin saat memilih icon Hapus Guru, apabila ingin menghapus 

data guru. Dengan cara menghapus data sesuai pada data diinginkan lalu 

memilih icon hapus, memilih Button Ok maka data akan terhapus dari sistem 

dan database, kemudian sistem akan kembali kehalaman data guru dengan 

menampilkan data guru. 

 
Gambar 77. Tampilan notifikasi hapus data guru  



77 
 

16. Tampilan halaman data matapelajaran 

Tampilan halaman data matapelajaran merupakan tampilan yang diakses 

oleh admin, apabila ingin melihat data matapelajaran, menambah data 

matapelajaran, mengedit data matapelajaran, dan menghapus data 

matapelajaran. 

 
Gambar 78. Tampilan halaman data matapelajaran 

 

17. Tampilan form tambah data matapelajaran 

Tampilan form tambah data matapelajaran ini merupakan tampilan form 

yang diakses oleh admin saat memilih button Tambah Matapelajaran, apabila 

ingin menambah data matapelajaran. Dengan cara menginput data sesuai pada 

form lalu memilih button simpan maka akan kembali kehalaman data 

matapelajaran dengan menampilkan data matapelajaran yang telah diinput. 

 
Gambar 79. Tampilan form tambah data matapelajaran 
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18. Tampilan form edit data matapelajaran 

Tampilan form edit data matapelajaran ini merupakan tampilan form yang 

diakses oleh admin saat memilih icon Edit Matapelajaran, apabila ingin 

mengedit data matapelajaran. Dengan cara merubah data sesuai pada form lalu 

memilih button simpan maka akan kembali kehalaman data matapelajaran 

dengan menampilkan data atapelajaran yang telah diubah. 

 
Gambar 80. Tampilan form edit data matapelajaran 

 

19. Tampilan notifikasi hapus data matapelajaran 

Tampilan notifikasi hapus data matapelajaran ini merupakan tampilan 

modal yang diakses oleh admin saat memilih icon Hapus Matapelajaran, 

apabila ingin menghapus data matapelajaran. Dengan cara menghapus data 

sesuai pada data diinginkan lalu memilih icon hapus, memilih Button Ok maka 

data akan terhapus dari sistem dan database, kemudian sistem akan kembali 

kehalaman data matapelajaran dengan menampilkan data matapelajaran. 

 
Gambar 81. Tampilan notifikasi hapus data matapelajaran  

20. Tampilan halaman data kelas 
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Tampilan halaman data matapelajaran merupakan tampilan yang diakses 

oleh admin, apabila ingin melihat data kelas, menambah data kelas, mengedit 

data kelas, dan menghapus data kelas. 

 
Gambar 82. Tampilan halaman data kelas 

 

21. Tampilan form tambah data kelas 

Tampilan form tambah data kelas ini merupakan tampilan form yang 

diakses oleh admin saat memilih button Tambah Kelas, apabila ingin 

menambah data kelas. Dengan cara menginput data sesuai pada form lalu 

memilih button simpan maka akan kembali kehalaman data kelas dengan 

menampilkan data kelas yang telah diinput. 

 
Gambar 83. Tampilan form tambah data kelas 
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22. Tampilan form edit data kelas 

Tampilan form edit data kelas ini merupakan tampilan form yang diakses 

oleh admin saat memilih icon Edit Kelas, apabila ingin mengedit data kelas. 

Dengan cara merubah data sesuai pada form lalu memilih button simpan maka 

akan kembali kehalaman data kelas dengan menampilkan data kelas yang telah 

diubah. 

 
Gambar 84. Tampilan form edit data kelas 

 

23. Tampilan notfikasi hapus data kelas 

Tampilan notifikasi hapus data kelas ini merupakan tampilan modal yang 

diakses oleh admin saat memilih icon Hapus Kelas, apabila ingin menghapus 

data kelas. Dengan cara menghapus data sesuai pada data diinginkan lalu 

memilih icon hapus, memilih Button Ok maka data akan terhapus dari sistem 

dan database, kemudian sistem akan kembali kehalaman data kelas dengan 

menampilkan data kelas. 

 
Gambar 85. Tampilan notifikasi hapus data kelas  
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24. Tampilan halaman data jurusan 

Tampilan halaman data jurusan merupakan tampilan yang diakses oleh 

admin, apabila ingin melihat data jurusan, menambah data jurusan, mengedit 

data jurusan, dan menghapus data jurusan. 

 
Gambar 86. Tampilan halaman data jurusan 

 

25. Tampilan form tambah data jurusan 

Tampilan form tambah data jurusan ini merupakan tampilan form yang 

diakses oleh admin saat memilih button Tambah Jurusan, apabila ingin 

menambah data jurusan. Dengan cara menginput data sesuai pada form lalu 

memilih button simpan maka akan kembali kehalaman data jurusan dengan 

menampilkan data jurusan yang telah diinput. 

 
Gambar 87. Tampilan form tambah data jurusan 
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26. Tampilan form edit data jurusan 

Tampilan form edit data jurusan ini merupakan tampilan form yang 

diakses oleh admin saat memilih icon Edit Jurusan, apabila ingin mengedit 

data jurusan. Dengan cara merubah data sesuai pada form lalu memilih button 

simpan maka akan kembali kehalaman data jurusan dengan menampilkan data 

jurusan yang telah diubah. 

 
Gambar 88. Tampilan form edit data jurusan 

 

27. Tampilan notfikasi hapus data jurusan 

Tampilan notifikasi hapus data jurusan ini merupakan tampilan modal 

yang diakses oleh admin saat memilih icon Hapus Jurusan, apabila ingin 

menghapus data jurusan. Dengan cara menghapus data sesuai pada data 

diinginkan lalu memilih icon hapus, memilih Button Ok maka data akan 

terhapus dari sistem dan database, kemudian sistem akan kembali kehalaman 

data jurusan dengan menampilkan data jurusan. 

 
Gambar 89. Tampilan notifikasi hapus data jurusan  
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28. Tampilan halaman data jurnal 

Tampilan halaman data jurnal merupakan tampilan yang diakses oleh 

admin, apabila ingin melihat data jurnal, menambah data jurnal, mengedit data 

jurnal, dan menghapus data jurnal. 

 

 
Gambar 90. Tampilan halaman data jurnal 
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29. Tampilan form tambah data jurnal 

Tampilan form tambah data jurnal ini merupakan tampilan form yang 

diakses oleh admin saat memilih button Tambah Jurnal, apabila ingin 

menambah data jurnal. Dengan cara menginput data sesuai pada form lalu 

memilih button simpan maka akan kembali kehalaman data jurnal dengan 

menampilkan data jurnal yang telah diinput. 

 
Gambar 91. Tampilan form tambah data jurnal 

 

30. Tampilan form edit data jurnal 

Tampilan form edit data jurnal ini merupakan tampilan form yang diakses 

oleh admin saat memilih icon Edit Jurnal, apabila ingin mengedit data jurnal. 

Dengan cara merubah data sesuai pada form lalu memilih button simpan maka 

akan kembali kehalaman data jurnal dengan menampilkan data jurnal yang 

telah diubah. 

 
Gambar 92. Tampilan form edit data jurnal 
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31. Tampilan notfikasi hapus data jurnal 

Tampilan notifikasi hapus data jurnal ini merupakan tampilan modal yang 

diakses oleh admin saat memilih icon Hapus Jurnal, apabila ingin menghapus 

data jurnal. Dengan cara menghapus data sesuai pada data diinginkan lalu 

memilih icon hapus, memilih Button Ok maka data akan terhapus dari sistem 

dan database, kemudian sistem akan kembali kehalaman data jurnal dengan 

menampilkan data jurnal. 

 
Gambar 93. Tampilan notifikasi hapus data jurnal  

 

32. Tampilan halaman laporan jurnal seluruh 

Tampilan halaman laporan jurnal seluruh merupakan tampilan yang 

diakses oleh admin, apabila ingin mencetak atau download data laporan jurnal 

seluruh. Dengan cara memilih menu Laporan kemudiian pilih pada menu 

Jurnal Seluruh, maka dengan otomatis sistem akan menampilkan hasil laporan 

Jurnal Seluruh dihalaman yang baru. 

 
Gambar 94. Tampilan halaman laporan jurnal seluruh 
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33. Tampilan form cetak  jurnal menurut periode 

Tampilan form cetak jurnal menurut periode nama guru dan tanggal 

merupakan tampilan form yang diakses oleh admin saat memilih menu 

Laporan Kemudian memilih menu Berdasarkan Tanggal, apabila ingin 

mencetak laporan jurnal menurut periode. Dengan cara menginput data sesuai 

pada form lalu memilih button Filter maka akan menampilkan hasil laporan 

menurut periode pada halaman baru. 

 

 
Gambar 95. Tampilan form dan hasil cetak jurnal menurut periode 
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34. Tampilan form cetak  jurnal menurut mata pelajaran 

Tampilan form cetak jurnal menurut nama guru dan matapelajaran 

merupakan tampilan form yang diakses oleh admin saat memilih menu 

Laporan Kemudian memilih menu Berdasarkan Mapel, apabila ingin 

mencetak laporan jurnal menurut matapelajaran. Dengan cara menginput data 

sesuai pada form lalu memilih button Filter maka akan menampilkan hasil 

laporan menurut periode pada halaman baru. 

 

 
Gambar 96. Tampilan form dan hasil cetak jurnal menurut mata pelajaran 
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35. Tampilan halaman utama kepala sekolah 

Index halaman pada browser akan menampilkan halaman utama atau 

disebut juga dengan halaman home atau beranda. Dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

 
Gambar 97. Tampilan halaman utama kepala sekolah  

 

36. Tampilan halaman login kepala sekolah 

Tampilan halaman login merupakan tampilan kedua yang diakses oleh 

kepala sekolah, apabila ingin masuk kedalam sistem, terlebih dahulu 

memasukan Nip dan Password kemudian memilih tombol login. 

 
Gambar 98. Tampilan halaman login kepala sekolah  
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37. Tampilan halaman index kepala sekolah saat sudah login 

Tampilan halaman index saat sudah login merupakan tampilan semua fitur 

atau menu, yang digunakan kepala sekolah untuk mengelolah semua data yang 

ada. 

 
 

 
Gambar 99. Tampilan halaman index kepala sekolah saat sudah login 
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38. Tampilan halaman data kepala sekolah 

Tampilan halaman data kepala sekolah merupakan tampilan yang diakses 

oleh kepala sekolah, apabila ingin melihat data kepala sekolah, mengedit data 

kepala sekolah dan upload foto kepala sekolah. 

 
Gambar 100. Tampilan halaman data kepala sekolah 

 

39. Tampilan form edit data kepala sekolah 

Tampilan form edit data kepala sekolah ini merupakan tampilan form yang 

diakses oleh kepala sekolah saat memilih icon Edit Profile, apabila ingin 

mengedit data profile. Dengan cara merubah data sesuai pada form lalu 

memilih button simpan maka akan kembali kehalaman data kepala sekolah 

dengan menampilkan data kepala sekolah yang telah diubah. 

 
Gambar 101. Tampilan form edit data kepala sekolah 
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40. Tampilan halaman data jurnal 

Tampilan halaman data jurnal merupakan tampilan yang diakses oleh 

kepala sekolah, untuk melihat data jurnal sebagai memantau proses kegiatan 

belajar mengajar yang di lakukan oleh guru. 

 
Gambar 102. Tampilan halaman data jurnal 

 

41. Tampilan halaman laporan jurnal seluruh 

Tampilan halaman laporan jurnal seluruh merupakan tampilan yang 

diakses oleh Kepala Sekolah, apabila ingin mencetak atau download data 

laporan jurnal seluruh. Dengan cara memilih menu Laporan kemudiian pilih 

pada menu Jurnal Seluruh, maka dengan otomatis sistem akan menampilkan 

hasil laporan Jurnal Seluruh dihalaman yang baru. 

 
Gambar 103. Tampilan halaman laporan jurnal seluruh 

 



92 
 

42. Tampilan form cetak  jurnal menurut periode 

Tampilan form cetak jurnal menurut periode nama guru dan tanggal 

merupakan tampilan form yang diakses oleh Kepala Sekolah saat memilih 

menu Laporan Kemudian memilih menu Berdasarkan Tanggal, apabila ingin 

mencetak laporan jurnal menurut periode. Dengan cara menginput data sesuai 

pada form lalu memilih button Filter maka akan menampilkan hasil laporan 

menurut periode pada halaman baru. 

 
 

 
Gambar 104. Tampilan form dan hasil cetak jurnal menurut periode 
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43. Tampilan form cetak  jurnal menurut mata pelajaran 

Tampilan form cetak jurnal menurut nama guru dan matapelajaran 

merupakan tampilan form yang diakses oleh Kepala Sekolah saat memilih 

menu Laporan Kemudian memilih menu Berdasarkan Mapel, apabila ingin 

mencetak laporan jurnal menurut matapelajaran. Dengan cara menginput data 

sesuai pada form lalu memilih button Filter maka akan menampilkan hasil 

laporan menurut periode pada halaman baru. 

 
 

 
Gambar 105. Tampilan form dan hasil cetak jurnal menurut mata pelajaran 
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44. Tampilan halaman utama guru 

Index halaman pada browser akan menampilkan halaman utama atau 

disebut juga dengan halaman home atau beranda. Dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

 
Gambar 106. Tampilan halaman utama guru  

 

45. Tampilan halaman login guru  

Tampilan halaman login merupakan tampilan kedua yang diakses oleh 

Guru, apabila ingin masuk kedalam sistem, terlebih dahulu memasukan Nip 

dan Password kemudian memilih tombol login. 

 
Gambar 107. Tampilan halaman login guru 
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46. Tampilan halaman index guru saat sudah login 

Tampilan halaman index saat sudah login merupakan tampilan semua fitur 

atau menu, yang digunakan guru untuk mengelolah semua data yang ada. 

 
Gambar 108. Tampilan halaman index guru saat sudah login 

 

47. Tampilan halaman data guru 

Tampilan halaman data guru merupakan tampilan yang diakses oleh guru, 

apabila ingin melihat data guru, mengedit data guru dan upload foto guru. 

 
Gambar 109. Tampilan halaman data guru 

 

48. Tampilan form edit data guru 
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Tampilan form edit data guru ini merupakan tampilan form yang diakses 

oleh guru saat memilih icon Edit Profile, apabila ingin mengedit data profile. 

Dengan cara merubah data sesuai pada form lalu memilih button simpan maka 

akan kembali kehalaman data guru dengan menampilkan data guru yang telah 

diubah. 

 
Gambar 110. Tampilan form edit data guru 

 

49. Tampilan halaman data jurnal 

Tampilan halaman data jurnal merupakan tampilan yang diakses oleh 

guru, untuk melihat data jurnal, dan menginput data jurnal. 
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Gambar 111. Tampilan halaman data jurnal 

 

 
Gambar 112. Tampilan halaman unggah gambar jurnal 
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50. Tampilan form input data jurnal 

Tampilan form input data jurnal ini merupakan tampilan form yang 

diakses oleh guru saat memilih button Input Jurnal, apabila ingin Menginput 

data jurnal. Dengan cara menginput data sesuai pada form lalu memilih button 

simpan maka akan kembali kehalaman data jurnal dengan menampilkan data 

jurnal yang telah diinput. 

 
Gambar 113. Tampilan form input data jurnal 

 

51. Tampilan form cetak  jurnal menurut periode 

Tampilan form cetak jurnal menurut periode nama guru dan tanggal 

merupakan tampilan form yang diakses oleh Guru saat memilih menu Laporan 

Kemudian memilih menu Berdasarkan Tanggal, apabila ingin mencetak 

laporan jurnal menurut periode. Dengan cara menginput data sesuai pada form 

lalu memilih button Filter maka akan menampilkan hasil laporan menurut 

periode pada halaman baru. 
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Gambar 114. Tampilan form dan hasil cetak jurnal menurut periode 

 

52. Tampilan form cetak  jurnal menurut matapelajaran 

Tampilan form cetak jurnal menurut nama guru dan matapelajaran 

merupakan tampilan form yang diakses oleh Guru saat memilih menu Laporan 

Kemudian memilih menu Berdasarkan Mapel, apabila ingin mencetak laporan 

jurnal menurut matapelajaran. Dengan cara menginput data sesuai pada form 

lalu memilih button Filter maka akan menampilkan hasil laporan menurut 

periode pada halaman baru. 

 

 
Gambar 115. Tampilan form dan hasil cetak jurnal menurut mata pelajaran 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.2. Kesimpulan 

Setelah menganalisis, merancang dan membuat Layanan E-jurnal Guru, 

maka disimpulkan bahwa : 

1. Layanan E-jurnal Guru tentu telah membantu guru dalam 

mengarsipkan data jurnal pembelajaran setiap hari, dan juga 

memudahkan guru dalam mengcetak laporan jurnal kapan saja dan 

dimana saja selama terkoneksi jaringan internet. 

2. Layanan E-jurnal Guru tentu telah memudahkan kepala sekolah untuk 

memantau atau mengawasi proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), 

mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan agar 

memenuhi kompetensi pedagogik sebagai guru. 

 

5.3. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan Layanan E-

jurnal Guru yang telah dibuat yaitu : 

1. Layanan E-jurnal Guru yang telah dibuat ini dapat diterapkan dan 

dapat lebih dikembangkan dimasa yang akan datang. 

2. Layanan E-jurnal Guru ini masih dapat dikembangkan dengan 

menambahkan fitur-fitur yang lebih menarik dan lengkap pada hak 

akses kepala sekolah, guru dan juga admin yang pastinya bermanfaat 

bagi pengguna. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lain 

dalam mengembangkan Layanan E-jurnal Guru yang efektif, lengkap 

dan menarik. 
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