BAB IV
IMPLEMENTASI SISTEM

4.1. Implementasi Basis Data
Perangkat lunak (software) yang digunakan dalam mengimplementasikan
basis data dalam pembuatan sistem pendukung keputusan deteksi kecerdasan anak ini
adalah MySQL.
Berikut ini adalah tabel-tabel yang digunakan menjadi basis data dalam
sistem:
4.1.1. Implementasi Tabel Login
Tabel login memiliki 4 field yaitu username dan password dan level dengan
primary key yaitu id_user

Gambar 4.1 Implementasi Tabel Login
4.1.2. Implementasi Tabel Kategori soal
Tabel kategori soal memiliki 3 field yaitu nama_kategori, keterangan dengan
id_kategori sebagai primary key

Gambar 4.2 Implementasi Tabel Kategori Soal

4.1.3. Implementasi Tabel Soal
Tabel soal memiliki 8 field yaitu nomor, pertanyaan, id_kategori, pilihan_a,
pilihan_b, pilihan_c, pilihan_d dan pilihan_e. Nomor adalah sebagai primary key dan
id_kategori sebagai foreign key dari tabel.

Gambar 4.3 Implementasi Tabel Soal.
4.1.4. Implementasi Tabel Tahun ajaran
Tabel ini memliki 2 field, nama_thn_ajaran dan id_thn_ajaran sebagai
primary key.

Gambar 4.4 Implementasi Tabel Tahun Ajaran
4.1.5 Implementasi Tabel Kelas
Tabel ini memiliki 2 field yaitu nama_kelas dan id_kelas sebagai primary key.
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Gambar 4.5 Implementasi Tabel kelas
4.1.6 Implementasi Tabel Guru
Tabel ini memiliki 14 field yaitu nip, password, nama_guru, jk, tempat_lahir,
tgl_lahir, alamat, telepon, agama, status, ijazah, jabatan, foto dan id_guru sebagai
primary key dari tabel ini.

Gambar 4.6 Implementasi Tabel Guru
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4.1.7 Implementasi Tabel Siswa
Tabel ini memiliki 14 field yaitu nis, password, nama_siswa, jk, tempat_lahir,
tgl_lahir, agama, alamat, hobi, foto dengan id_siswa sebagai primary key, id_kelas
dan id_thn_ajaran sebagai foreign key.

Gambar 4.7 Implementasi Tabel Siswa
4.1.8. Implementasi Tabel Jawaban
Tabel Jawaban memiliki 3 field yaitu: id_siswa, nomor dan pilihan_skor.
Tabel ini merupakan gabungan foreign key dari tabel siswa dengan soal.
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Gambar 4.8 Implementasi tabel jawaban.
4.1.9. Implementasi Tabel Jawaban Detail
Tabel jawaban detail memiliki 4 field yaitu: id_siswa, id_kategori, jum_soal
dan jum_nilai. Tabel ini merupakan perkembangan dari tabel jawaban.

Gambar 4.9 Implementasi Tabel jawaban detail.
4.1.10. Implementasi Tabel fuzzy
Tabel fuzzy memiliki 3 field yaitu: id_siswa, id_kategori dan hsl_fuzzy. Tabel
ini akan menampung hasil perhitungan fuzzy.

Gambar 4.10 Implementasi Tabel fuzzy
4.2. Implementasi Program
4.2.1. Implementasi Form Login
Sebelum pengguna menjalankan aplikasi sistem pendukung keputusan deteksi
kecerdasan anak, pengguna terlebih dahulu melakukan login.
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Berikut adalah potongan coding untuk menampilkan halaman login.

<?php
if (isset($_POST['login'])) {
$kirim=$admin->login_admin($_POST['username'], $_POST['password']);
?>

Gambar 4.11 Implementasi Form Login
4.2.2. Implementasi Menu Utama Admin
Apabila pengguna login sebagai admin, maka akan masuk ke menu utama
admin. Admin bertugas menginput data-data soal, kategori soal, data guru, data kelas,
tahun ajaran, data bobot dan data guru. Admin juga bertugas memanajemen data user.
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Gambar 4. 12 Implementasi form utama admin
4.2.3. Implementasi Form Tampilan Kategori soal
Pada tampilan submenu kategori soal, ada 4 tombol yang berfungsi untuk
mengelola data. Tombol tersebut mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut:
1. Tombol Tambah
Tombol tambah berfungsi untuk menambah data kategori soal. Berikut adalah
potongan coding untuk tombol tambah.
<?php
if(isset($_POST['save'])) {
$kategori->tambah_kategori($_POST['nama_kategori'],$_POST['keterangan']);
}
?>
2. Tombol Update
Tombol update berfungsi untuk mengubah data kategori soal. Berikut adalah
coding untuk mengubah data kategori soal.
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<?php
if (isset($_POST['update'])) {
$kategori->ubah_kategori($_POST['nama_kategori'],$_POST['keterangan'],$_GET['id']);
}
?>
3. Tombol Hapus
Tombol hapus berfungsi menghapus data kategori soal. Berikut adalah
potongan coding untuk mengahpus data kategori soal.
<?php
$kategori->hapus_kategori($_GET['id']);
?>

Gambar 4.13 Tampilan form kategori soal.
4.2.4. Implementasi Form Tampilan Menu Soal
Pada menu soal terdapat 3 tombol yang berfungsi untuk mengolah data-data
soal. Masing-masing tombol memiliki fungsi sebagai berikut:
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1. Tombol Tambah
Tombol tambah berfungsi untuk menambah data soal ke dalam basis data.
Berikut potongan coding untuk tombol tambah.
<?php
if (isset($_POST['save'])) {
$soal->tambah_soal($_POST['pertanyaan'],$_POST['idk']);
}
?>

2. Tombol Update
Tombol update berfungsi untuk mengubah data yang sudah ada dalam
database. Berikut potongan coding untuk tombol update.
<?php
if (isset($_POST['update'])) {
$soal>ubah_soal($_POST['pertanyaan'],$_POST['gol_pertanyaan'],$_GET['id']);
}
?>

3. Tombol Delete
Tombol delete berfungsi untuk menghapus data dari database. Berikut adalah
potongan coding untuk tombol delete.
<?php
$soal=hapus_soal($_GET['id']);
?>
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Gambar 4.14 Implementasi form soal
4.2.5. Implementasi Form Tahun ajaran
Pada submenu tahun ajaran terdapat 3 tombol yang berfungsi untuk mengolah
data-data tahun ajaran. Masing-masing tombol memiliki fungsi sebagai
berikut:
1. Tombol Tambah
Tombol tambah berfungsi untuk menambah data bobot ke dalam basis
data. Berikut potongan coding untuk tombol tambah.
<?php
if (isset($_POST['save'])) {
$tahunajaran->tambah_tahunajaran($_POST['nama_thn_ajaran']);
}
?>

2. Tombol Update
Tombol update berfungsi untuk mengubah data yang sudah ada dalam
database. Berikut potongan coding untuk tombol update.
<?php
if (isset($_POST['save']))
{
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$tahunajaran>ubah_tahunajaran($_POST['nama_thn_ajaran'],$_GET['id']);
}
?>

3. Tombol delete
Tombol delete berfungsi untuk menghapus data dari database. Berikut
adalah potongan coding untuk tombol delete.
<?php
$tahunajaran->hapus_tahunajaran($_GET['id']);
?>

Gambar 4.15 Implementasi Form Tahun Ajaran
4.2.6. Implementasi Form Kelas
Pada submenu kelas terdapat 3 tombol yang berfungsi untuk mengolah datadata kelas. Masing-masing tombol memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Tombol Tambah
Tombol tambah berfungsi untuk menambah data bobot ke dalam basis data.
Berikut potongan coding untuk tombol tambah.
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<?php
if (isset($_POST['save']))
{
$kelas->tambah_kelas($_POST['nama_kelas']);
}
?>

2. Tombol Update
Tombol update berfungsi untuk mengubah data yang sudah ada dalam
database. Berikut potongan coding untuk tombol update.
<?php
if (isset($_POST['update']))
{
$kelas->ubah_kelas($_POST['nama_kelas'],$_GET['id']);
}
?>

3. Tombol delete
Tombol delete berfungsi untuk menghapus data dari database. Berikut adalah
potongan coding untuk tombol delete.
<?php
$kelas->hapus_kelas($_GET['id']); ?>

100

Gambar 4.16 Implementasi form Kelas
4.2.7. Implementasi Form Guru
Pada submenu kelas terdapat 3 tombol yang berfungsi untuk mengolah datadata kelas. Masing-masing tombol memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Tombol Tambah
Tombol tambah berfungsi untuk menambah data bobot ke dalam basis
data. Berikut potongan coding untuk tombol tambah.
<?php
if (isset($_POST['save'])) {
$guru>tambah_guru($_POST['nip'],$_POST['password'],$_POST['nama_guru'],
$_POST['jk'],$_POST['tempat_lahir'],$_POST['tgl_lahir'],$_POST['alama
t'],$_POST['telepon'],$_POST['agama'],$_POST['status'],$_POST['ijazah']
,$_POST['jabatan'],$_FILES['foto']);
} ?>

2. Tombol Update
Tombol update berfungsi untuk mengubah data yang sudah ada dalam
database. Berikut potongan coding untuk tombol update.
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<?php
if (isset($_POST['update'])) {
$guru>ubah_guru($_POST['nip'],$_POST['password'],$_POST['nama_guru'],$_
POST['jk'],$_POST['tempat_lahir'],$_POST['tgl_lahir'],$_POST['alamat'],
$_POST['telepon'],$_POST['agama'],$_POST['status'],$_POST['ijazah'],$
_POST['jabatan'],$_FILES['foto'],$_GET['id']);
}
?>

3. Tombol Delete
Tombol delete berfungsi untuk menghapus data dari database. Berikut
adalah potongan coding untuk tombol delete.
<?php
$guru->hapus_guru($_GET['id']);
?>

Gambar 4.17 Implementasi form Guru
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4.2.8. Implementasi Tampilan Menu Guru
Apabila pengguna login sebagai guru, maka akan masuk ke menu utama guru.
Guru bertugas melihat hasil tes dari siswa secara detail dan guru juga bias mengubah
data guru melalu menu profil guru.

Gambar 4.18 Implementasi form Menu utama Guru
4.2.9. Implementasi Tampilan Menu profil Guru
Pada menu profil guru terdapat satu tombol yang berfungsi untuk mengubah
data guru apabila tidak sesuai dengan data yang diinput oleh admin. Berikut adalah
potongan coding untuk menubah data guru:
<?php
if (isset($_POST['update'])) {
$guru>ubah_guru($_POST['nip'],$_POST['password'],$_POST['nama_guru'],$_POST['jk'],
$_POST['tempat_lahir'],$_POST['tgl_lahir'],$_POST['alamat'],$_POST['telepon'],$_
POST['agama'],$_POST['status'],$_POST['ijazah'],$_POST['jabatan'],$_FILES['foto']
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,$_GET['id']);
}
?>

Gambar 4.19 Implementasi form Profil Guru
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4.2.10. Implementasi Menu Siswa Per Kelas
Pada menu Siswa per kelas ditampilkan semua data siswa-siswi yang
melakukan test. Guru dapat melihat detail hasil test dengan tombol lihat hasil pada
tabel.
<?php
$simpan=$hasil->tampil_student($idtj,$idk);
if (!empty($simpan)) {
foreach ($simpan as $key => $value) { ?>
<tr> <td><?php echo $key+=1;?></td>
<td ><?php echo $value['nis'];?></td>
<td ><?php echo $value['nama_siswa'];?></td>
<td><?php echo $value['jk'];?></td>
<td><?php echo $value['hobi'];?></td>
<td>
<a href="index.php?page=grafik&id=<?php echo $value['id_siswa'];?>"
class="btn btn-info">Lihat Hasil </a>
</td>
</tr>
<?php
}
}
?>
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Gambar 4.20 Implementasi Form Siswa Per kelas
4.2.11. Implemntasi Form Hasil Tes
Untuk melihat data hasil tes per siswa, guru menekan tombol lihat hasil pada
tabel. Berikut adalah Potongan koding untuk menampilkan grafik:
<?php
$f = array();
$r = array();
$s = array();
$t = array();
$st = array();
$ambil = $implementasi->tampil_fuzzy($_GET['id']);
foreach ($ambil as $key => $value) {
$f [] = $value['keterangan'];
$r [] = doubleval($value['rendah']);
$s [] = doubleval($value['sedang']);
$t [] = doubleval($value['tinggi']);
$st [] = doubleval($value['sangat_tinggi']); } ?>
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Gambar 4.21 Grafik fuzzy hasil tes
4.2.12. Implementasi Tampilan Menu Utama Siswa
Apabila siswa atau siswi sudah melakukan daftar dan melakukan login maka
sudah bisa mengakses sistem dengan tampilan utama menu siswa. Siswa bias
melakukan akses submenu-submenu dalam menu utama siswa seperti melakukan test
dan mengubah data siswa.

Gambar 4.22 Implementasi Tampilan Menu Utama Siswa
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4.2.13. Implementasi Tampilan Form Test Kecerdasan
Jika siswa memilih menu mulai test maka akan ditampilkan soal-soal tes
kecerdasan anak. Berikut potongan coding untuk menampilkan data soal dari
database.

<?php
if (isset($_POST['save'])){
$jawaban>tambah_jawaban($_POST['id_soal'],$_POST['id_kategori'],$pilih );
}
?>

Gambar 4.23 Implemenntasi Form Tes Kecerdasan.
4.2.14. Implementasi Tampilan menu Profil Siswa.
Siswa bisa mengubah data-data siswa yang salah melalui menu Profil siswa.
Berikut adalah potongan coding untuk mengubah data siswa.
<?php
if (isset($_POST['update'])) {
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$siswa>ubah_siswa($_POST['nis'],$_POST['password'],$_POST['nama_siswa'],$_P
OST['jk'],$_POST['tempat_lahir'],$_POST['tgl_lahir'],$_POST['agama'],$_PO
ST['alamat'],$_POST['hobi'],$_FILES['foto'],$_GET['id']);
}
?>

Gambar 4.24 Implementasi form Profil Siswa
4.2.15. Implementasi Tampilan Menu Daftar
Apabila siswa belum memliki username dan password maka mereka harus
melkaukan daftar terlebih dahulu. Melalu tombol daftar. Form pendaftaran akan
ditampilkan kemudian siswa mengisi data diri dan kemudian simpan ke dalam
database. Berikut merupakan potongan coding untuk simapan data siswa ke database.
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<?php if (isset($_POST['save'])) {
$siswa>tambah_siswa($_POST['kelas'],$_POST['thn_ajaran'],$_POST['nis'],$_POST['pass
word'],$_POST['nama_siswa'],$_POST['jk'],$_POST['tempat_lahir'],$_POST['tgl_lah
ir'],$_POST['agama'],$_POST['alamat'],$_POST['hobi'],$_FILES['foto'] );
}
?>

Gambar 4.25 Form Daftar siswa
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