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4.1.2 Tabel Siswa

Tabel ini memiliki 17 filed diantaranya id_siswa sebagai primary

key, nis, id_kelas, nama_lengkap, tanggal_lahir, jenis_kelamin, agama,

nama_ayah, nama_ibu, no_tlp, email, alamat, tahun_masuk, foto,

password, pass.

Gambar 4.2 Tabel Siswa

4.1.3 Tabel Pengajar/ Guru

Tabel ini memiliki 17 filed diantaranya id_pengajar sebagai

primary key, nip, nama_lengkap, tanggal_lahir, jenis_kelamin, agama,

no_tlp, email, alamat, jabatan, foto,web, username,password, pass, status.
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Gambar 4.3 Tabel Pengajar

4.1.4 Tabel Materi

Tabel ini memiliki 8 filed diantaranya id_materi sebagai primary

key, judul, id_kelas, id_mapel, nama_file, tgl_posting, pembuat, hits.

Gambar 4.4 Tabel Materi
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4.1.5 Tabel Mapel_Ajar

Tabel ini memiliki 5 filed diantaranya id sebagai primary key,

id_mapel, id_pengajar, id_kelas, keterangan.

Gambar 4.5 Tabel Mapel_Ajar

4.1.6 Tabel Soal

Tabel ini memiliki 12 filed diantaranya id_soal sebagai primary

key, id_tq, pertanyaan, gambar, tgl_buat, pil_a, pil_b, pil_c, pil_d,pil_e,

kunci, jenis_soal.
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Gambar 4.6 Tabel Soal.

4.1.7 Tabel Topik_Quis

Tabel ini memiliki 10 filed diantaranya id_tq sebagai primary key,

judul, id_mapel, pembuat, tgl_buat, waktu_soal, info, status, id_pengajar.

Gambar 4.7 Tabel Topik Quis
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4.1.8 Tabel Nilai Pilgan.

Tabel ini memiliki 7 filed diantaranya id_tq sebagai primary

key,id_tq, id_siswa, benar, salah, tidak_dikerjakan, presentase.

Gambar 4.8 Tabel Nilai Pilgan

4.1.9 Tabel Jawaban

Tabel ini memiliki 4 filed diantaranya id sebagai primary key,

id_soal, id_siswa, jawaban.
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Gambar 4.9 Tabel Jawaban.

4.1.10 Tabel Nilai Essay

Tabel ini memiliki 4 filed diantaranya id sebagai primary key,

id_tq, id_siswa, nilai.

Gambar 4.10 Tabel Nilai Essay.
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Gambar 4.10 Tabel Nilai Essay.
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4.1.11 Tabel_kelas

Tabel ini memiliki 3 diantaranya id_kelas sebagai primary key,

nama_kelas, ruang.

Gambar 4.11 Tabel Kelas

4.1.12 Tabel Kelas Ajar

Tabel ini memiliki 4 filed diantaranya id sebagai primary key,

id_kelas, id_pengajar, keterangan.
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Gambar 4.12 Tabel Kelas Ajar

4.1.13 Tabel Mapel

Tabel ini memiliki 3 filed diantaranya id_mapel sebagai primary

key, kode_mapel, mapel.

Gambar 4.13 Tabel Mapel
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Gambar 4.12 Tabel Kelas Ajar
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Tabel ini memiliki 3 filed diantaranya id_mapel sebagai primary

key, kode_mapel, mapel.

Gambar 4.13 Tabel Mapel
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4.1.14 Tabel Berita

Tabel ini memiliki 7 filed diantaranya id_berita sebagai primary

key, judul, isi, tgl_posting, penerbit, status, foto.

Gambar 4.14 Tabel Berita

4.1.15 Tabel Foto

Tabel ini memiliki 5 filed diantaranya id_foto sebagai primary key,

keterangan, tanggal, foto, album

Gambar 4.15 Tabel Foto
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4.1.16 Tabel Album  Foto

Tabel ini memiliki 2 filed diantaranya id_Album sebagai primary key,

dan nama Album .

Gambar 4.16 Tabel Album Foto
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4.2 Implementasi Program

Untuk mengakses aplikasi ini terlebih dahulu pengguna harus membuka

browser di internet seperti mozilla firefox, google chrome, internet explore,

kemudian masuk ke directori aplikasi. Berikut adalah tampilan implementasi

program:

4.2.1 Tampilan Halaman Login Admin

Halaman ini berisi form login admin yang akan ditemui pertama

kali saat membuka web ini. Admin wajib memasukan username dan

password untuk dapat masuk ke halaman ini.

Gambar 4.17 Tampilan Halaman Login Admin

form method="post" action="proseslogin.php">

<i>Masukkan username dan password Anda dengan benar:</i>

<form method="post" action="proseslogin.php">

<input type="text" name="username"
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Script di atas berfungsi untuk menampilkan halaman login dengan

menggunakan method $ POST untuk mengirim data username (user) dan

password (pass) saat menekan tombol login. Jika data yang dikirim siswa

aktif maka siswa akan masuk pada halaman masing-masing dan jika yang

dikirim tidak terdaftar atau belum di aktifkan oleh admin maka akan

mendapat pesan login gagal.

4.2.2 Tampilan Halaman Admin

Halaman admin ini terdapat link untuk admin agar mengelola data-

data mulai dari manajemen pengajar, manajemen siswa, registrasi siswa,

manajemen kelas, mata pelajaran, berita foto dan mencetak laporan. Berikut

adalah tampilan halaman utama pada admin.

Gambar 4.18 Tampilan Halaman Admin
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Script di atas di deklarasikan awalnya dengan menggunakan

SESSION yaitu dengan menggunakan SESSION_START() dan akan menset

nilai variabelnya dengan menggunakan perintah $_SESSION.

4.2.3 Tampilan Halaman Manajemen Pengajar.

Pada tampilan ini akan menampilkan beberapa form yang dimiliki

oleh guru. Di sini admin bisa menambahkan data guru, mengedit data guru,

menghapus data guru dan juga mencetak data guru-guru yang ada pada

SMPK St. Antonius Padua Sasi Kefamenanu

if(@$_SESSION['admin']) {

if(@$_GET['hal'] == '')

{ $sql_admin = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_admin

WHERE id_admin = '$_SESSION[admin]'");
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Gambar 4.19 Tampilan Halaman Manajemen Pengajar

Script di atas menggunakan fungsi $_GET yang berfungsi untuk

mengambil data dan menampilkan data dari tabel pengajar berdasarkan aksi

yang dipilih.

@$_GET['id']; $sql_per_id = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM

tb_pengajar WHERE id_pengajar = '$id'") or die ($koneksi->error);

if(@$_GET['action'] == '')
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4.2.4 Tampilan Tambah Data Pengajar.

Pada tampilan ini admin akan menambahkan data pengajar

misalnya guru yang baru mengajar di sekolah tersebut atapun guru pindahan

yang namanya belum terdaftar di sistem, maka admin akan menambahkan

data guru tersebut. Berikut adalah tampilan halaman tambah data pengajar.

Gambar 4.20 Tampilan Halaman Tambah Data Pengajar

mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO tb_pengajar VALUES('', '$nip',

'$nama_lengkap', '$tempat_lahir', '$tgl_lahir', '$jenis_kelamin', '$agama',

'$no_telp', '$email', '$alamat', '$jabatan', 'anonim.png', '$web',

'$username', md5('$password'), '$password', '$status')")



101

Script di atas berfungsi untuk menambah data pengajar ke dalam

tabel tb_pengajar berdasarkan inputan pada form yang ada.

4.2.5 Tampilan Cetak Data Pengajar

Pada tampilan ini admin akan mencetak data pengajar yang ada

pada SMPK St. Antonius Padua Sasi.

Gambar 4.21 Tampilan Halaman Cetak Data Pengajar

Script di atas berfungsi untuk menampilkan tampilan halaman

cetak data pengajar yang ada pada tabel pengajar dengan berbagai function

di dalamnya.

<?php @session_start();

$sql = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_pengajar ORDER

BY id_pengajar ASC") or die ($koneksi->error);
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4.2.6 Tampilan Manajemen Siswa

Pada tampilan halaman manajemen data siswa ini sistem akan

menampilkan seluruh data siswa yang ada pada SMPK St. Antonius Padua

Sasi Kefamenanu yang sudah di input oleh admin. Berikut adalah tampilan

halaman manajemen data siswa yang terdapat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.22 Tampilan Manajemen Siswa

Script di atas menggunakan fungsi $_GET yang berfungsi untuk

mengambil data dan menampilkan data dari tabel siswa berdasarkan aksi

yang dipilih.

= mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_siswa JOIN tb_kelas

ON tb_siswa.id_kelas = tb_kelas.id_kelas WHERE tb_siswa.status =

'aktif'") or die ($koneksi->error);
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4.2.7 Tampilan Tambah Data Siswa

Pada tampilan halaman tambah data siswa ini akan menampilkan

seluruh form data siswa yang  akan diinputkan. Berikut adalah form

tampilan tambah data siswa yang terdapat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.23 Tampilan Halaman Tambah Data Siswa

Berdasarkan pengkodeaan di atas menggunakan method GET

untuk mulai mengambil data sedangkan method POST untuk menampilkan

tiap data yang dimasukan oleh user ke tabel siswa pada database.

Sedangkan untuk mengupload gambar menggunakan move_upload_file

untuk mengirim file gambar dari komputer ke halam web. Jika berhasil

mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO tb_siswa(nis, id_kelas,

nama_lengkap, tempat_lahir, tgl_lahir, jenis_kelamin, agama, nama_ayah,

nama_ibu, no_telp, email, alamat, thn_masuk, password, status);
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maka data siswa berhasil ditambahkan pada halaman manajemen register

siswa.

4.2.8 Tampilan Registrasi Siswa

Pada halaman ini akan menampilkan data siswa yang sudah di

registrasi tapi belum diaktifkan. Jika admin mengaktifkan siswa tersebut

maka siswa sudah bisa melakukan login untuk masuk ke layanan e-

learning.

Gambar 4. 24. Tampilan Halaman Registrasi Siswa

< } else if(@$_GET['action'] == 'aktifkan') {

mysqli_query($koneksi, "UPDATE tb_siswa SET status = 'aktif'

WHERE id_siswa = '$id'") or die ($koneksi->error
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Berdasarkan pengkodean di atas menggunakan method GET untuk

mulai mengambil data sedangkan GET action untuk menset setiap aksi

tiap data yang ditambah ke tabel siswa pada tabel register siswa. Jika data

pada tabel register siswa diaktifkan maka data siswa akan di tampilkan

pada halaman manajemen siswa dengan status siswa tersebut telah aktif.

4.2.9 Tampilan Manajemen Kelas

Pada halaman manajemen kelas ini admin dapat menambahkan,

mengedit, menghapus mencetak dan melihat data siswa yang terdapat pada

kelas tersebut.

Gambar 4.25. Tampilan Manajemen Kelas

mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_kelas WHERE

id_kelas = '$id'") ;

mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_kelas") or die

($koneksi->error);
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Script di atas merupakan query dengan menggunakan fungsi

$_GET yang berfungsi untuk mengambil data dan menampilkan data dari

tabel kelas berdasarkan aksi yang dipilih dengan menggunakan perintah

GET action.

4.2.10 Tampilan Tambah Data Kelas

Pada halaman tambah kelas, admin dapat menambahkan data kelas

dengan mengisi form yang telah di sediakan.

Gambar 4.26. Tampilan Tambah Data Kelas

mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO tb_kelas(nama_kelas, ruang)

VALUES('$nama_kelas', '$ruang')")
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Script di atas berfungsi untuk menambah data kelas ke dalam tabel

tb_kelas berdasarkan inputan pada form yang ada dengan menggunakan

perintah $_POST untuk menyimpan inputan pada database.

4.2.11 Tampilan Manajemen Mata Pelajaran

Pada halaman manajemen mata pelajaran akan menampilkan data

mata pelajaran yang diinput oleh admin. Berikut ini adalah tampilan

halaman manajemen mata pelajaran.

Gambar 4.27. Tampilan Manajemen Mata Pelajaran.

$id = @$_GET['id']; if(@$_SESSION[admin]);

if(@$_GET['action'] == '') $sql_mapel = mysqli_query($koneksi,

"SELECT * FROM tb_mapel"));
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Berdasarkan pengkodean di atas, method GET digunakan untuk

mulai mengambil data sedangkan GET action untuk menampilkan form

berdasarkan action yang dipilih.

4.2.12 Manajemen Berita

Pada halaman ini admin dapat menulis data berita dan mecetak

berita yang di publish ke halaman utama. Berikut adalah tampilan halaman

berita.

Gambar 4.28 Tampilan Manajemen Berita

Berdasarkan pengkodean di atas, method GET digunakan untuk

mulai mengambil data sedangkan GET action untuk menampilkan form

berdasarkan action yang dipilih.

$query = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM berita order by

tanggal desc"); while ($hasil = mysqli_fetch_array($query))
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4.2.13 Tampilan Data Foto

Pada tampilan ini admin akan menginputkan foto-foto yang

berkaitan dengan kegiatan di sekolah untuk di tampilkan di halaman utama.

Gambar 4.29 Tampilan Data Foto.

Script di atas berfungi untuk menampilkan tampilan halaman data

foto dengan menggunakan INSERT INTO mengisi data dan menyimpanya di

database dengan menggunakan $_POST di dalamnya.

<div mysqli_query($koneksi,"INSERT INTO foto  (keterangan,tanggal,

foto,

album)VALUES('$_POST[keterangan]','$tgl','$Gambar','$_POST[album

]')");echo "<script> alert('datatelah tersimpan.');
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4.2.14 Tampilan Halaman Index Guru

Pada halaman ini guru/pengajar akan menampilkan beberapa form

yakni halaman mata pelajaran, data siswa, manajemen materi, manajemen

tugas/quis. Berikut adalah tampilan halaman utama guru\pengajar.

Gambar 4.30 Tampilan Halaman Index Guru

Script ini di deklarasikan awalnya dengan menggunakan SESSION

yaitu dengan menggunakan SESSION_START() dan akan menset nilai

variabelnya dengan menggunakan perintah $_SESSION.

<?php

session_start();

include "koneksi/koneksi.php";

if (!isset($_SESSION['nama_guru']) || $_SESSION['nama_guru'] == '')
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4.2.15 Tampilan Halaman Data Mata Pelajaran

Halaman ini akan menampilkan setiap mata pelajaran yang

diajarkan oleh masing-masing guru/ pengajar sesuai dengan kelas yang

diajarkan masing-masing guru. Berikut adalah tampilan halaman data mata

pelajaran yang disediakan.

Gambar 4.31 Tampilan Halaman Data Mata Pelajaran

Script di atas merupakan query untuk menampilkan tampilan data

mata pelajaran dengan mengambil beberapa tabel yang ada pada database.

mysqli_query($koneksi, " SELECT *

FROMtb_mapel,tb_pengajar,tb_mapel_ajar,tb_kelas WHERE

tb_mapel.id_mapel = tb_mapel_ajar.id_mapel AND

tb_pengajar.id_pengajar=tb_mapel_ajar.id_pengajar AND

tb_kelas.id_kelas=tb_mapel_ajar.id_kelas .
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4.2.16 Tampilan Halaman Data Siswa

Pada halaman ini akan menampilkan form untuk melihat data siswa

dari masing-masing kelas yang diajar oleh pengajar/ guru tersebut. Berikut

adalah tampilan halaman data siswa yang disediakan.

Gambar 4.32 Tampilan Halaman Data Siswa

Script di atas berfungsi untuk menampilkan seluruh data siswa, dan

juga terdapat pilihan untuk menampilkan data siswa berdasarkan kelasnya

masing-masing.

$queri = mysqli_query($koneksi, " SELECT * FROM tb_siswa,tb_kelas

WHERE tb_siswa.id_kelas=tb_kelas.id_kelas AND

tb_kelas.id_kelas='$_GET[id]'");



113

4.2.17 Tampilan Halaman Data Materi

Pada halaman ini akan menampilkan daftar materi dari setiap guru

pada kelas yang diajar masing-masing guru. Disini guru akan

menambahkan, juga dapat menghapus file materi yang sudah di publish ke

siswa. Berikut adalah tampilan halaman data materi yang disediakan.

Gambar 4.33 Tampilan Halaman Data Materi

Berdasarkan pengkodean di atas dengan menggunakan method

GET untuk mulai mengambil data sedangkan GET action untuk

menampilkan form berdasarkan action yang dipilih.

if (!isset($_GET['aksi'])){

$queri = mysqli_query($koneksi, " SELECT * FROM

tb_file_materi,tb_mapel,tb_kelas WHERE tb_file_materi.id_mapel =

tb_mapel.id_mapel AND tb_file_materi.id_kelas = tb_kelas.id_kelas

AND tb_file_materi.pembuat = '$_SESSION[id]' ");
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4.2.18 Tampilan Halaman Topik/Quis

Pada halaman ini guru dapat menambah atau membuat daftar soal

untuk dikerjakan oleh siswa. Berikut adalah tampilan halaman manajemen

tugas/quis.

Gambar 4.34 Tampilan Halaman Topik Quis

if (!isset($_GET['aksi']))

$queri = mysqli_query($koneksi, " SELECT * FROM

tb_topik_quiz,tb_mapel,tb_kelas WHERE tb_topik_quiz.id_mapel =

tb_mapel.id_mapel AND tb_topik_quiz.id_kelas = tb_kelas.id_kelas

AND tb_topik_quiz.pembuat = '$_SESSION[id]' ");

Script di atas menggunakan perintah $_GET yang berfungsi untuk

menyimpan data topik / quis pada tb_mapel dan tb_kelas.
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4.2.19 Tampilan Halaman Buat Soal

Pada halaman ini guru dapat membuat soal sesuai dengan form

yang sudah disediakan. Tampilan ini ada dua pilihan yakni untuk

pembuatan soal essay dan soal pilihan ganda. Berikut adalah tampilan

halaman buat soal.

Gambar 4.35 Tampilan Halaman Buat Soal

elseif(isset($_GET['aksi'])) {
?>

<div class="content-wrapper">
<h1>Buat Soal</h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a>
</section>
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Script di atas menggunakan method $_GET yang berfungsi untuk

menyimpan data pada tampilan halaman buat soal.

4.2.20 Tampilan Halaman Buat Soal Pilihan Ganda

Pada halaman ini guru dapat membuat atau menambah soal pilihan

ganda dengan mengisi form yang sudah disediakan. Berikut adalah tampilan

halaman buat soal pilihan ganda yang ada pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.36 Tampilan Halaman Buat Soal Pilihan Ganda

Script di atas menggunakan perintah $_GET yang berfungsi untuk

menyimpan data pada halaman buat soal untuk pilihan ganda pada tb_soal

dan id_tq.

mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_soal WHERE id_tq =

'$id'") or die ($koneksi->error); ?>
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4.2.21 Halaman Buat Soal Essay

Pada halaman ini guru dapat membuat atau menambah soal essay

dengan mengisi form yang sudah diselesaikan. Berikut adalah tampilan

halaman buat soal essay yang ada pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.37 Tampilan Halaman Buat Soal Essay

Script di atas berfungsi untuk menampilkan tampilan halaman

buat soal essay dengan mengambil beberapa tabel lalu menset dengan

menggunakan perintah $_ SESSION berbagai function di dalamnya.

mysqli_query($koneksi, " SELECT * FROM

tb_topik_quiz,tb_mapel,tb_kelas WHERE tb_topik_quiz.id_mapel =

tb_mapel.id_mapel AND tb_topik_quiz.id_kelas = tb_kelas.id_kelas

AND tb_topik_quiz.id_pengajar = '$_SESSION[id]' ");
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4.2.22 Tampilan Halaman Materi

Pada halaman ini akan menampilkan daftar materi. Pengajar akan

menambahkan materi pada siswa dan siswa-siswi akan melihat dan

mendownload materi yang sudah dipublish oleh pengajar.

Gambar 4.38 Tampilan Halaman Materi

Fungsi dari query tersebut yakni dengan menggunakan perintah

$_GET[id] untuk mengambil file mata pelajaran berdasarkan id yang

dipilih.

$sql_materi = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM

tb_file_materi WHERE id_mapel = '$_GET[id]' AND id_kelas =

'$data_siswa[id_kelas]'") ;
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4.2.23 Tampilan Halaman Tugas/Quis

Pada halaman ini akan menampilkan tugas/quis. Pengajar akan

menginputkan tugas/quis kemudian siswa akan melihat dan mengerjakannya

tugas/ quis sesuai materi yang sudah dipublish oleh guru atau pengajar.

Gambar 4.39 Tampilan Halaman Tugas/Quis

Script di atas berfungsi untuk menampilkan data tugas dan quis

dimana fungsi  $id_mapel=$_GET [‘id_mapel’]; adalah untuk mengambil

data berdasarkan id_mapel yang dipilih, dan untuk menampilkan data

$id_mapel = $_GET['id_mapel'];

$sql_tq = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_topik_quiz

WHERE id_mapel = '$id_mapel' AND status = 'aktif'");
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berdasarkan id yang dipilih menggunakan query WHERE id_mapel =

'$id_mapel'.

4.2.24 Tampilan Halaman Lihat Nilai

Pada tampilan halaman nilai ini siswa dapat melihat nilai tugas

atau quis yang sudah dikerjakan dan sudah di koreksi oleh guru/pengajar.

Berikut adalah halaman tampilan halaman nilai.

Gambar 4.40 Tampilan Halaman Lihat Nilai

= mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_nilai_pilgan JOIN

tb_topik_quiz ON tb_nilai_pilgan.id_tq = tb_topik_quiz.id_tq JOIN

tb_mapel ON tb_topik_quiz.id_mapel = tb_mapel.id_mapel WHERE

id_siswa = '$_SESSION[id_siswa]'")
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Script di atas berfungsi untuk menampilkan tampilan halaman

nilai dengan mengambil beberapa tabel lalu menset dengan menggunakan

perintah $_SESSION dengan fungtion di dalamnya.


