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Abstrak: Saat ini pendaftaran calon siswa baru sekolah menengah atas terutama sekolah swasta
sebagian besar belum berjalan secara efektif dan efisien. Sistem pendaftaran yang sedang
berjalan memiliki beberapa kendala diantaranya kendala dalam rekap data dan penumpukan
berkas serta antrian yang Panjang. Perancangan Sistem informasi pendaftaran siswa baru
berbasis online merupakan salah satu alternative untuk membantu pihak sekolah dalam
mengatasi permasalahan penerimaan siswa baru. Sistem informasi pendaftaran dirancang dan
dibangun menggunakan SDLC (System Development Live Cycle) dengan model Waterfall,
dengan tahapan-tahapan Analisa, desain, pengkodean dan pengujian. Sebuah sistem yang telah
dibangun, akan melalui tahapan pengujian, tahapan pengujian yang dilakukan menggunakan
pengujian Black Box, dalam pengujian black box dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi
masukan dan keluaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, jika
fungsi masukan sesuai dengan keluaran maka fungsi tersebut dinyataan valid. Dalam penelitian
ini pengujian dilakukan pada fungsi masukan dari form Sign in, fungsi edit data formulir yang
dilakukan calon siswa dan cetak formulir oleh mahasiswa, yang dinyatakan valid karena sesuai
dengan apa yang diharapkan
Kata kunci: Black box, Pendaftaran siswa baru, SDLC
Abstract: At present the registration of prospective new high school students is largely not yet
effective and efficient. Registration system that is currently running which contains registration
data and file capturing and long queues. The design of the New Student Registration Information
System is one alternative to help the school in dealing with New Student Admissions. The
registration information system is designed and built using SDLC (System Development Live
Cycle) with the Waterfall model, with the stages of Analysis, design, coding and testing. A system
that has been built, will go through testing, the testing phase is carried out using the Black Box,
in the black box testing which discusses to test the system and installation as expected, if
according to the statement applies. In this study, testing is done on the input function of the entry
form, the function of editing the form data by prospective students and printing the form by
students, which is entered valid as expected.
Keywords: Black box, , New Student Registration, SDLC
1. Pendahuluan
Kebutuhan akan informasi dibutuhkan dalam semua bidang baik di organisasi,
perusahaan, bisnis, instansi dan lembaga pendidikan. Salah satu perubahan yang sangat
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berpengaruh yaitu pada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tidak luput dari persoalan
yang ada diantaranya bagian akademik, penerimaan siswa baru dan perpustakaan. Di kota Bogor
banyak sekali sekolah-sekolah swasta tingkat menengah atas, sehingga banyak sekolah-sekolah
bersaing untuk mendapatkan siswa guna keberlangsungan sekolah tersebut, oleh karenanya
banyak yang membuat gebrakan baru dengan melakukan penerimaan siswa baru berbasis
online. Penerimaan siswa baru (PSB) online merupakan produk layanan aplikasi perangkat lunak
yang online real time dan 100% berbasis website. Penerimaan Siswa Baru adalah salah satu
proses administrasi yang terjadi setiap tahun untuk seleksi calon siswa berdasarkan nilai
akademik agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi [Afsah et al., 2015].
Saat ini belum banyak sekolah swasta di Indonesia yang mengembangkan sistem PSB
online menggunakan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web [Syafi et al., 2018].
SMA PGRI 1 Kota Bogor contohnya, dalam melakukan penerimaan siswa baru belum
memanfaatkan teknologi secara utuh, sehingga dianggap perlu dilakukan perubahan sistem. Dari
persoalan yang ada diharapkan bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada sebagai solusi
pemecahan masalah untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.
Perancangan sistem penerimaan siswa baru menggunakan metode SDLC (Sistem
Development Live Cycle) dengan lima tahapan yaitu tahapan Analisa, Desain, Pembuatan kode
program, Pengujian dan Pendukung [Larasati and Masripah, 2017]. Tahapan – tahapan yang
dilalui dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang akan dibangun.
Sistem informasi pendaftaran sekolah yang akan dirancang tentunya akan dilakukan
pengujian, dalam hal ini dilakukan pengujian Black Box, pengujian black box merupakan salah
satu jenis metode pengujian yang memperlakukan perangkat lunak yang tidak diketahui kinerja
internalnya. Sehingga tester memandang perangkat lunak seperti layaknya sebuah kotak hitam
yang tidak terlalu penting dilihat isinya, tapi hanya cukup dikenai proses testing dibagian luar.
[Salamah and Khasanah, 2017]. Teknik pengujian atau testing yaitu black box testing, dimana
akan terlihat hasil pengujiannya dengan bentuk tabel dengan field hasil pengujian dan kesimpulan
yang dapat dilihat hasilnya [Cahyani et al., 2016]. Pengujian perangkat lunak yang sering
digunakan adalah black box testing [Safitri and Pramudita, 2018].
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan System Development Life Cycle
(SDLC) menggunakan model Waterfall. Kata yang paling penting dalam System Development
Life Cycle (SDLC) yaitu Proses merubah sebuah sistem perangkat lunak dengan menggunakan
model atau metodelogi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat
lunak sebelumnya [Sukamto and Shalahuddin, 2014]. Adapun model SDLC yang digunakan
adalah model Waterfall, sering juga disebut sebagai model sekuensial linier seperti gambar 1.

Sumber: Sukamto and Shalahuddin (2017)

Gambar 1. Ilustrasi model waterfall
Pada gambar 1 model waterfall memiliki alur terurut yaitu mulai dari 1) Analisis, analisa
Kebutuhan Perangkat Lunak, proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk
menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak pada Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru,
perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 2) Desain, desain perangkat lunak
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merupakan proses multi langkah yang tertuju pada desain pembuatan program software
termasuk diantaranya struktur data, arsitektur software, representasi antarmuka, serta prosedur
pengkodean. 3) Pembuatan Program, desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat
lunak, pada tahap desain menggunakan Bahasa pemprograman yang dipilih. 4) Pengujian,
pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing. Pengujian yang berfokus pada perangkat
lunak dari segi logic dan fungsional serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini
dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan output yang dihasilkan sesuai dengan
yang diinginkan [Sukamto and Shalahuddin, 2014].
Pengujian adalah kegiatan dimana suatu sistem atau komponen dieksekusi dibawah
kondisi tertentu, hasilnya diamati atau dicatat untuk kemudian dievaluasi berdasarkan beberapa
aspek sistem atau komponen [Galin, 2018]. Pengujian Black Box Testing atau disebut juga
Pengujian Fungsional istilah ini mengacu pada perangkat lunak yang diperlakukan sebagai black
box (kotak hitam).
Pengujian Black Box memiliki dua jenis pengujian yaitu pengujian fungsional dan
pengujian non fungsional. Pengujian Black Box (fungsionalitas) menguji bug hanya berdasarkan
kegagalan fungsi perangkat lunak yang terungkap dalam bentuk output yang salah [Galin, 2018].
Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut yaitu 1) Fungsi yang tidak benar
atau tidak ada. 2) Kesalahan antarmuka (interface errors). 3) Kesalahan pada struktur data dan
akses basis data. 4) Kesalahan performansi. 5) Kesalahan inisialisasi dan terminasi [Mustaqbal
et al., 2015] .
Keuntungan utama dari pengujian Black Box adalah: 1) Sumber daya yang dibutuhkan
yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengujian white box. 2) Efektivitas sumber daya
dapat dilakukan dengan pengujian secara otomatis maka berkontribusi pada periode pengujian
yang lebih singkat. 3) Kemampuan untuk melakukan hampir semua kelompok test case, seperti
availability (response time) reability, load durability dan kelompok pengujian yang terkait dengan
operation, revision dan transition factors.
3. Hasil dan Pembahasan
Konsep pembahasan dalam penelitian dapat lihat pada gambar 3, menjelaskan tentang
kerangka pemikiran yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Problems, problems atau
permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah manualisasi sistem penerimaan siswa baru.
b) Approach, approach atau metode yang digunakan pada kasus ini adalah dengan System
Development Life Cycle (SDLC). c) Development, development yang digunakan dalam
membantu proses penelitian ini dengan PHP dan MySQL. d) Implementation, implementation
pada penelitian ini dilakukan di Sekolah dengan desain pengembangan System Development
Life Cycle (SDLC). e) Testing, pada tahapan testing di penelitian ini menggunakan Black Box
Testing. f) Result, hasil dari penelitian ini tentang Pengujian Black Box pada Sistem Informasi
Penerimaan Siswa Baru.

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 2. Kerangka Pemikiran
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Tahapan Analisa
Dalam tahapan ini, pembuatan analisa kebutuhan admin dan Calon siswa.

Sumber : Hasil penelitian (2019)

Gambar 3. Use Case Diagram PSB
Pada gambar 3, menjelaskan tentang analisa kebutuhan perangkat lunak, dimana ada
dua actor yang terlibat dalam sistem penerimaan siswa baru yaitu admin dan calon siswa.
Masing-masing actor memiliki kebutuhan masing-masing. Admin memiliki kebutuhan lebih
banyak dikarenakan admin adalah actor yang akan melakukan seluruh kegiatan penting atau
kegiatan pengolahan data, sedangkan untuk calon siswa memiliki kebutuhan yang disesuaikan,
karena calon siswa hanya dapat melakukan transaksi pendaftaran dan input data tanpa harus
melakukan pengolahan data.
Tahapan Desain
Dalam tahapan desain ini, dilakukan desain database sebagai penggambaran dari hasil
Analisa kebutuhan. Desain database yang digunakan adalah Entity Relationship Diagram (ERD),
dengan nama database ppdb dengan sembilan entitas untuk pendaftaran siswa baru, yaitu
entitas pendaftaran, entitas agama, entitas jurusan, entitas pekerjaan, entitas Pendidikan, entitas
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admin, entitas calon siswa, entitas prestasi, entitas asal sekolah. Entity Relationship Diagram
(ERD) dapat dilihat pada gambar 4.

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 4. Entity Relationship Diagram (ERD)
Tahapan Pembuatan Program
Pada tahapan selanjutnya yaitu tahapan dalam pembuatan program, program yang
digunakan adalah Bahasa pemprograman php dengan MySql, berikut contoh code generation
formulir pendaftaran yang digunakan dapat dilihat pada gambar 5.
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Sumber : Hasil penelitian (2019)

Gambar 5. Kode program Formulir pendaftaran
Tahap Pengujian
Pada tahapan pengujian atau testing, dilakukan pengujian menggunakan pengujian
Black Box dengan pengujian fungsionalitas – test case. Pengujian dilakukan pada user interface
Sign In, user interface Edit Data dan Cetak formulir. Pengujian pertama dilakukan pada user
interface sign in kedalam sistem yang dapat dilihat pada tabel 1, dimana jika test case sesuai
dengan hasil yang diharapkan maka dinyatakan valid. Gambar 6 adalah tampilah sign in untuk
Aplikasi PSB Online, peneliti akan menguji apakah untuk masuk kedalam sistem dengan inputan
sign in akan menghasilkan output yang diinginkan yaitu ke halaman admin.

Sumber : Hasil penelitian (2019)

Gambar 6. Halaman Sign in
Pada gambar 6, adalah halaman sign in atau inputan yang akan duji, dimana terdapat username
dan password yang akan dijadikan masukan. Ada tiga skenario pengujian yang akan dilakukan,
ketiga skenario tersebut akan diuji fungsionalitasnya, apakah sesuai dengan kebutuhan atau
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tidak. Jika sesuai kebutuhan maka hasil yang diharapkan adalah valid, tetapi jika hasil
fungsionalitas tidak sesuai harapan maka hasil yang diharapkan menjadi tidak valid.
Skenario Pengujian yang pertama adalah dengan Mengosongkan semua data sign in lalu
mengklik Sign In dengan hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak akses sign in dan
menampilkan pesan “This Field is required” dapat dilihat pada gambar 7.

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 7. Tampilan Skenario pertama Sign in
Skenario pengujian yang kedua Menginput username dan password yang salah yang dapat
dilihat pada gambar 8, kemudian klik Sign In.

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 8. Tampilan sign in dengan inputan salah
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Hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak akses sign in dan menampilkan pesan “ Sign
in Gagal. Periksa Kembali” dapat dilihat pada gambar 9.

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 9. Tampilan skenario kedua sign in
Skenario pengujian yang ketiga Menginput data username dan password dengan benar
kemudian klik Sign In.

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 10. Tampilan sukses sign in
dengan hasil yang diharapkan adalah Sistem akan menerima akses sign in dan menampilkan
pesan “Sign in sukses Lanjutkan” yang dapat dilihat pada gambar 10, dan akan masuk ke
halaman utama pada gambar 11.
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Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 11. Halaman home Admin Aplikasi PSB Online
Skenario pengujian yang ada, dapat dibuatkan tabel seperti pada tabel 1.
Tabel 1. Pengujian User Interface Sign In
No
1.

Skenario
Pengujian
Mengosongkan
semua data sign in
lalu
langsung
mengklik Sign In

Test Case
Username :
(kosong)
Password :
(kosong)

Hasil yang
dharapkan
Sistem akan
menolak akses
sign in dan
menampilkan
pesan “This Field
is required”.

Hasil
Pengujian
Sesuai
harapan

Keterangan
Valid

2.

Menginput
username dan
password yang
salah, kemudian
klik Sign In

Username :
admin
Password :
123456

Sistem akan
menolak akses
sign in dan
menampilkan
pesan “ Sign in
Gagal. Periksa
Kembali ”

Sesuai
harapan

Valid

3.

Menginput data
username dan
password dengan
benar kemudian
klik Sign In

Username :
admin
Password :
*****

Sistem akan
menerima akses
sign in dan
menampilkan
menu utama
program ppdb

Sesuai
harapan

Valid

Sumber : Hasil penelitian (2019)
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Pengujian user interface selanjutnya adalah user interface Edit data untuk calon siswa, dimana
setelah calon siswa melakukan Sign In, calon siswa dapat melakukan edit data. Jika data sudah
berhasil di edit maka sistem akan menginformasikan data berhasil diperbaharui, sebagaimana
pada gambar 12.

Sumber : Hasil penelitian (2019

Gambar 12. User interface Edit Data Calon Siswa
Pada gambar 13, calon siswa akan merubah nomor handphone dan akan di klik tombol edit.

Sumber : Hasil penelitian (2019

Gambar 13. User interface Tombol Edit
Pada gambar 13, calon siswa akan mengklik tombol edit jika data yang dirubah telah dilakukan,
kemudian sistem akan menampilkan pesan seperti gambar 14.

Sumber : Hasil penelitian (2019

Gambar 14. User interface Data Berhasil diperbaharui
Pada gambar 14, sistem akan menampilkan pesan untuk pengguna yaitu calon siswa berupa
pesan “Data berhasil diperbaharui”.
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Skenario pengujian yang kedua, dapat dibuatkan tabel seperti pada tabel 2.

Skenario
Pengujian
Calon
siswa
melakukan
perubahan data di
menu Edit Data

Tabel 2. Pengujian User Interface Edit Data
Test Case
Hasil yang
Hasil
dharapkan
Pengujian
Melakukan
Sistem akan
Sesuai
perubahan
menampilkan
harapan
Nomor
pesan “data
handphone
berhasil
diperbaharui”

Keterangan
Valid

Sumber : Hasil penelitian (2019)

Pengujian user interface selanjutnya adalah saat calon siswa akan melakukan cetak formulir,
maka sistem akan menampilkan hasil cetakan dan calon siswa bisa langsung memilih akan
mencetak menggunakan printer, dapat dilihat pada gambar 15.

Sumber : Hasil penelitian (2019)

Gambar 15. Cetak Formulir
Skenario pengujian yang ketiga, dapat dibuatkan tabel seperti pada tabel 3.

Skenario
Pengujian
Calon
melakukan
formulir

Tabel 3. Pengujian User Interface Cetak Formulir
Test Case
Hasil yang
Hasil
dharapkan
Pengujian
siswa Mengklik
Sistem akan
Sesuai
cetak menu cetak
menampilkan
harapan
formulir
data formulir yang
akan dicetak, dan
calon siswa dapat
langsung
mencetak dengan
printer

Keterangan
Valid

Sumber : Hasil penelitian (2019)
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4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi
menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) dengan model waterfall, yang
memiliki empat tahapan umum yaitu Analisa, desain, pembuatan program dan pengujian dapat
digunakan secara efektif pada perancangan sistem penerimaan siswa baru. Sistem penerimaan
siswa baru yang sudah dirancang dapat dilakukan pengujian dengan menerapakan black box
testing. Hasil dari pengujian black box adalah untuk melihat apakah masukan dari pengujian
sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam penelitian ini terlihat apa yang diharapkan dari sistem
sesuai dengan apa yang dihasilkan atau output dari dari sistem yang diuji, sehingga hasilnya
adalah valid dan sistem penerimaan siswa baru berbasis web dapat digunakan.
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