
BAB IV 

IMPLEMENTASI SISTEM 

 

4.1 Implementasi Basis Data 

Software pengolahan database yang digunakan dalam implementasi database  

yaitu MySQLi dengan bahasa pemrograman PHP. Berikut merupakan tabel – tabel 

yang dibangun menjadi database pada sistem ini adalah : 

1. Tabel admin 

 

Gambar 4.1 Tabel admin 

2. Tabel siswa 

 

Gambar 4.2 Tabel siswa 
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3. Tabel kriteria 

 

Gambar 4.3 Tabel kriteria 

4. Tabel normalisasi 

 

Gambar 4.4 Tabel normalisasi 

5. Tabel jurusan 

 

Gambar 4.5 Tabel jurusan 

6. Tabel bobot 

 

Gambar 4.6 Tabel bobot 
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7. Tabel rating 

 

Gambar 4.7 Tabel rating 

8. Tabel totalkuota 

 

Gambar 4.8 Tabel totalkuota 

 

9. Tabel condis_temp 

 

Gambar 4.9 Tabel condis_temp 

10. Tabel hasil 

 

Gambar 4.10 Tabel hasil 
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11. Relasi tiap tabel 

 

Gambar 4.11 Relasi tiap tabel 

 

4.2 Implementasi Sistem 

Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jurusan SMA dengan metode 

ELECTRE ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

dihubungkan dengan database MySQLi serta ditambah framework bootstrap 

yang membantu dalam hal tampilan interface. Tampilan dari sistem yang telah 

dibangun adalah sebagai berikut :  

1. Tampilan awal 

Tampilan awal sistem ketika diakses, pada halaman ini user dapat 

memilih untuk melihat hasil penjurusan. 
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Gambar 4.12 Tampilan awal 

 

2. Tampilan cek hasil 

Pada halaman ini, user dapat memasukan NISN siswa yang ingin 

dilihat hasil penjurusannya, atau dapat memilih untuk melihat 

keseluruhan siswa. 

 

Gambar 4.13 Tampilan cek hasil 
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3. Tampilan lihat hasil siswa tertentu 

Setelah user memasukan NISN, maka halaman ini akan 

menampilkan hasil penjurusan siswa berdasarkan NISN yang 

dimasukan. 

 

Gambar 4.14 Tampilan lihat hasil siswa tertentu 

 

4. Tampilan lihat hasil semua siswa 

Jika user memilih untuk melihat hasil semua siswa, maka halaman 

ini akan menampilkan hasil penjurusan dari semua siswa. 
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Gambar 4.15 Tampilan lihat hasil semua siswa 

5. Jendela login admin 

Jendela login akan muncul saat admin menekan tombol “Admin”. 

 

Gambar 4.16 Jendela login admin 
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6. Tampilan awal admin 

Setelah admin berhasil login, maka halaman awal yang akan 

ditampilkan adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.17 Tampilan awal admin 

 

7. Halaman profil admin 

Pada halaman ini, admin dapat mengelola data admin seperti sunting 

profil admin, tambah admin, serta melihat semua admin. 
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Gambar 4.18 Halaman profil admin 

 

8. Tampilan menu kelola 

Pada menu kelola, terdapat 5 sub menu, yaitu menu Data Jurusan, 

Data Siswa, Bobot dan Rating, Kriteria Siswa dan Hasil Penjurusan. 

 

Gambar 4.19 Tampilan menu kelola 
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9. Halaman Data Jurusan 

Pada halaman ini, admin dapat mengelola data jurusan sesuai kuota 

yang disiapkan oleh pihak SMA. 

 

Gambar 4.20 Halaman Data Jurusan 

10. Halaman Data Siswa 

Pada halaman ini, admin dapat mengelola data siswa, seperti menambah 

siswa, mengedit data siswa, atau menghapus siswa. 
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Gambar 4.21 Halaman Data Siswa 

11. Jendela tambah siswa 

Jika admin ingin menambah data siswa, maka akan muncul jendela 

untuk memasukan jumlah siswa, jumlah siswa yang dimasukan akan 

disesuaikan dengan jumlah kuota yang tersisa. 

 

Gambar 4.22 Jendela tambah siswa 

12. Halaman Data Bobot dan Rating 
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Pada halaman ini, admin dapat melihat data bobot dan rating, data 

bobot dan rating yang ada tidak dapat di edit oleh admin, sehingga dapat 

meminimalisir kesalahan. 

 

Gambar 4.23 Halaman Data Bobot dan Rating 

13. Halaman Data Kriteria 

Pada halaman ini, admin dapat mengelola data kriteria, seperti 

menginput nilai dan mengedit nilai dari tiap siswa. 

 

Gambar 4.24 Halaman Data Kriteria 
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14. Halaman Hasil Penjurusan 

Pada halaman ini, admin dapat melihat hasil penjurusan, serta 

mencetak hasil penjurusan yang ada.  

 

Gambar 4.25 Halaman Hasil Penjurusan 

 

15. Tampilan cetak data penjurusan 

Ketika admin mencetak hasil penjurusan maka akan ditampilkan 

hasil penjurusan dalam file Ms. Word. 

 

Gambar 4.26 Tampilan cetak data penjurusan 
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16. Halaman Proses Data 

Pada halaman ini, admin akan memilih untuk untuk melakukan 

proses penjurusan sesuai tahapan metode ELECTRE. 

 

Gambar 4.27 Halaman Proses Data 

 

17. Halaman proses tahap satu 

Pada halaman ini, akan ditampilkan hasil pemrosesan tahap satu 

metode ELECTRE. 

 

Gambar 4.28 Halaman proses tahap satu  
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18. Halaman proses tahap dua 

Pada halaman ini, akan ditampilkan hasil pemrosesan tahap dua 

metode ELECTRE. 

 

Gambar 4.29 Halaman proses tahap dua 

 

19. Halaman proses tahap tiga 

Pada halaman ini, akan ditampilkan hasil pemrosesan tahap tiga 

metode ELECTRE. 

 

Gambar 4.30 Halaman proses tahap tiga 
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20. Halaman proses tahap empat 

Pada halaman ini, akan ditampilkan hasil pemrosesan tahap empat 

metode ELECTRE. 

 

Gambar 4.31 Halaman proses tahap empat 

 

21. Halaman proses tahap lima 

Pada halaman ini, akan ditampilkan hasil pemrosesan tahap empat 

metode ELECTRE. 

 

Gambar 4.32 Halaman proses tahap lima 
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22. Halaman hasil akhir penjurusan 

Pada halaman ini, akan ditampilkan hasil penjurusan akhir dari 

proses penjurusan metode ELECTRE. 

 

Gambar 4.33 Halaman hasil akhir penjurusan 

 


