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KATA SAMBUTAN 

 
 
Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting 

sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang 
kopeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat 
menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru 
sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama 
menyangkut kopetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru 
Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua 
guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan 
melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan 
profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukanpeta kekuatan dan 
kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta 
kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) kelopok 
kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk 
pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar.Tujuannya 
untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan sumber 
belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan 
melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended) tatap muka 
dengan online.  

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag 
Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan 
Pemberayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di 
lingkungan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang 
bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan 
peningkaan kompetensi guru sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat 
pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program 
Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata 
pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program 
GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas 
kompetensi guru.Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan 
Guru Mulia Karena Karya. 

 
 
     Jakarta,  Februari 2016 
     Direktur Jendral 
     Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 

     Sumarna Surapranata, Ph.D 
     NIP. 195908011985031002 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan 

sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan 

tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, 

peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 

2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru 

dan tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan.  

Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk  institusi 

penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan 

petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan 

modul yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga 

kependidikan. Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang 

penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan  dalam kegiatan  

pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. 

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal 

dalam mewujudkan buku ini,  mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan 

sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan 

saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di 

masa mendatang.  

      Makassar, Februari 2016 

                                                       Kepala LPPPTK KPTK 

 

 

     Dr. H. Rusdi, M.Pd, 

          NIP  19650430 1991 93 1004 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan peniaian dan evaluasi pembelajaran selalu dilakukan pendidik untuk 

mengetahui sejauh mana penguasaan kompetensi oleh peserta didik. Hal ini 

dilakukan sebagai rasa tanggung jawab yang harus menyampaikan hasil 

penilaian dan evaluasi pembelajaran kepada pemangku kepentingan di satuan 

pendidikan (sekolah). Padahal manfaat hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran tidak hanya itu. 

Hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan 

untuk melakukan tindakan remideal dan pengayaan. Namun harus ditinjau dulu 

dari nilai ketuntasan belajar, apakah pencapaian kompetensi peserta didik 

sudah memenuhi atau belum. Bila sudah memenuhi, akan dilakukan tindakan 

pengayaan. Namun bila masih belum memenuhi ketuntasan belajar, peserta 

didik harus memperoleh tindakan remedial.  

Menyadari betapa pentingnya pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran bagi pendidik, maka modul “Pemanfaatan Penilaian dan Evaluasi 

Pembelajaran” ini disiapkan. Hal ini dilakukan agar prestasi belajar peserta didik 

dapat meningkat secara berkesinambungan. Peningkatan kompetensi pendidik 

saat ini, adalah untuk menjamin pencapaian kompetensi peserta didik secara 

maksimal. 

B. Tujuan 

Secara umum tujuan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada 

peserta pendidikan dan latihan tentang pemanfaatan hasil penilaian dan hasil 

pembelajaran. 
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C. Peta Kompetensi 

 

 

 

KODE UNIT 
KOMPETENSI 

NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU 

PED0A00000-00 Pengembangan Peserta Didik 9/20JP 

PED0B00000-00 Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran 
yang mendidik 

9/20JP 

PED0C00000-00 
Pengembangan Kurikulum 9/20JP 

PED0D00000-00 Pembelajaran Yang Mendidik 9/20 JP 

PED0E00000-00 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam Pembelajaran 

9/20JP 

PED0F00000-00 Pengembangan potensi peserta didik 9/20 JP 

PED0G00000-00 Komunikasi efektif 9/20JP 

PED0H00000-00 Penilaian dan   evaluasi pembelajaran 9/20JP 

PED0I00000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi 
pembelajaran 

9/20JP 

PED0J00000-00 Tindakan reflektif untuk peningkatan 
kualitas pembelajaran. 

9/20 JP 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang perlu dipelajari dalam modul ini meliputi: 

1. Ketuntasan Belajar 

a. Pengertian dan Tujuan Ketuntasan Belajar 

b. Nilai Ketuntasan Belajar 

2. Remidial Pembelajaran 

a. Pengertian dan Tujuan Remidial Pembelajaran 

b. Perancangan dan Pelaksanaan Remidial Pembelajaran 

3. Pengayaan Pembelajaran 

a. Pengertian dan Tujuan Pengayaan Pembelajaran 

b. Perancangan dan Pelaksanaan Pengayaan Pembelajaran 

POSISI MODUL 
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4. Laporan Pencapaian Kompetensi 

a. Pengertian Laporan Pencapaian Kompetensi 

b. Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi 

c. Penulisan Laporan Pencapaian Kompetensi 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

1. Untuk Guru Pembelajar 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, langkah-langkah yang 

perlu dilaksanakan dalam menggunakan modul ini adalah : 

a. Bacalah dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-

masing materi pokok. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta Diklat 

dapat bertanya pada instruktur/fasilitator pengampu materi. 

b. Kerjakan tugas dan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap 

materi yang dibahas. 

c. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik,harus perhatikan: 

1) Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

2) Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik. 

3) Sebelum melaksanakan praktikum, lakukan identifikasi peralatan dan 

bahan yang diperlukan. 

4) Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

5) Bila kegiatan praktikum belum jelas, silahkan bertanya pada instruktur 

pengampu materi. 

6) Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula 

7) Jika belum menguasai materi yang diharapkan, lakukan pengulangan pada 

materi pokok sebelumnya atau bertanya kepada instruktur yang mengampu 

materi. 

2. Untuk Widyaiswara 

Dalam penggunaan modul, guru pembelajar disarankan untuk : 

a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar 

b. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan 

dalam tahap belajar 
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c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, praktik baru, dan 

menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar peserta 

diklat 

d. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber 

tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan 
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Kegiatan Pembelajaran 1 
Ketuntasan Belajar 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan ketuntasan belajar, serta nilai 

ketuntasan belajar, dari hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran pada 

kegiatan pembelajaran yang diampu. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini, 

adalah dengan indikator sebagai berikut: 

1. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

2. Hasil penentuan ketuntasan belajar  diklasifikasikan ke dalam kelompok 

tuntas dan belum tuntas 

C. Uraian Materi 

1. Pengertian dan Tujuan Ketuntasan Belajar 

Sub materi Pengertian Dan Tujuan Ketuntasan Belajar terdiri atas dua bahasan, 

yaitu: pengertian ketuntasan belajar dan tujuan ketuntasan belajar. 

a. Pengertian Ketuntasan Belajar 

Merujuk pada Permendikbud no. 104 tahun 2014, ketuntasan belajar 

dibedakan berdasarkan ketuntasan penguasaan substansi dan kurun waktu 

belajar. Selanjutnya ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar 

terdiri atas ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan 

tingkat satuan pendidikan. 

1) Ketuntasan penguasaan substansi merupakan tingkat penguasaan 

peserta didik atas kompetensi dasar (KD) tertentu pada tingkat 

penguasaan minimal atau di atasnya. 
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2) Ketuntasan belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta 

didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya 

dalam satu semester 

3) Ketuntasan belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan 

peserta didik pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran. 

4) Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta 

didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan 

pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan 

pendidikan. 

b. Tujuan Ketuntasan Belajar 

1) Menentukan ukuran ketercapaian minimal, adalah kegiatan membuat 

kesepakatan target minmal yang harus dicapai peserta didik, berdasarkan 

hasil analisis prestasi hasil belajar. Ukuran ini selanjutnya dijadikan 

sebagai acuan penentuan kategori prestasi. 

2) Memetakan penguasaan kompetensi, yaitu melakukan klasifikasi 

terhadap prestasi hasil belajar peserta didik, sehingga dapat diketahui 

berapa jumlah peserta didik yang masuk pada kategori “tuntas” dan 

berapa yang masih berada pada kategori “belum tuntas”. 

2. Nilai Ketuntasan Belajar 

Sub materi Nilai Ketuntasan Belajar terdiri atas dua bahasan, yaitu: Rumusan 

Nilai Ketuntasan Belajar dan Penentuan Nilai Ketuntasan Belajar. 

a. Rumusan Nilai Ketuntasan Belajar 

Walau pada Permendikbud no. 104 tahun 2014 telah dikemukakan adanya 

empat macam ketuntasan belajar, namun inti dari kesemuanya itu adalah 

ketuntasan substansi/kompetensi. Sehingga pada pembahasan selanjutnya 

akan difokuskan pada ketuntasan substansi/ kompetensi. Ketuntasan 

kompetensi terdiri atas tiga jenis, yaitu: kompetensi pengetahuan, 

kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap dirumuskan sebagai berikut. 

1) Ketuntasan belajar untuk kompetensi pengetahuan ditetapkan dengan 

skor rerata 71 
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2) Ketuntasan belajar untuk kompetensi keterampilan ditetapkan dengan 

capaian optimum 71 

3) Ketuntasan belajar untuk kompetensi sikap ditetapkan berdasarkan 

modus dengan predikat Baik (B) 

Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam 

bentuk angka dan huruf, yakni 100 – 0 untuk angka yang ekuivalen dengan huruf 

A sampai dengan D sebagaimana tertera pada tabel berikut. 

Tabel 1.1. Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keteramoilan 

Nilai Ketuntasan 

Pengetahuan dan Keterampilan 

86 - 100 A 

71 - 85 B 

56 - 70 C 

<=55 D 

 

Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni 

predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) ketuntasan 

belajar nilai sikap minimal (B). 

b. Penentuan nilai ketuntasan belajar 

Penentuan nilai ketuntasan belajar pada Permendikbud no. 104 tahun 2014, 

adalan nilai ketuntasan belajar minimal. Sehingga sekolah dapat menentukan 

nilai ketuntasan belajar di atas dari yang tertuang pada Permendikbud no. 104 

2014 teserbut. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika akan 

menentukan nilai ketuntasan diatas ketentuan minimal, yaitu: 

1) Rerata nilai prestasi hasil belajar tingkat satuan pendidikan (sekolah), 

yaitu rerata dari semua nilai hasil belajar peserta didik yang ada di 

sekolah. Apabila rerata nilai prestasi hasil belajar tingkat satuan 

pendidikan (sekolah) diatas atau sama dengan ketuntasan minimal, maka 
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sekolah dapat mempertimbangkan untuk menaikkan nilai ketuntasan 

belajar. 

2) Kualitas pendidik, yaitu motivasi dan kemampuan meningkatkan maupun 

mengembangkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Sehingga 

kalau motivasi dan kemampuan para pendidik cukup memadai, sekolah 

dapat mempertimbangkan untuk menaikkan nilai ketuntasan belajar 

3) Sarana pembelajaran, yaitu semua perangkat penunjang keberhasilan 

pembelajaran (misal: laboratorium, media pembelajaran, lingkungan 

belajar, perpustakaan). Sehingga kalau sarana pembelajaran setelah 

dianalisis cukup memadai, maka menaikkan nilai ketuntasan belajar 

dapat dipertimbangkan. 

4) Dukungan manajemen, yaitu kebijakan kepala sekolah beserta komite 

sekolah, sistem pengelolaan administrasi dan informasi, jalinan 

kerjasama dengan dunia usaha/industri dan masyarakat. Sehingga kalau 

dukungan manajemen terhadap sekolah cukup besar, maka menaikkan 

nilai ketuntasan belajar dapat dilakukan. 

Kesimpulannya, keempat hal tersebut perlu diperhatikan bila sekolah akan 

menaikkan nilai ketuntasan belajar yang akan dijadikan sebagai acuan 

pencapaian target prestasi. 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca 

dengan cermat sub materi 1:Ketuntasan Belajar.Kemudian membahas dan 

berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu mengerjakan latihan / kasus / 

tugas, dan merefleksi diri. 

E. Latihan/Kasus/Tugas 

Tugas 1 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 sd 3 membahas Pengertian dan Tujuan Ketuntasan 

Belajar 

3. Kelompok 4 sd 6 membahas Nilai Ketuntasan Belajar 
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4. Waktu pembahasan 30 menit 

5. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

F. Rangkuman 

Ketuntasan belajar dibedakan menjadi empat tingkatan: (1) ketuntasan 

penguasaan substansi (kompetensi dasar), (2) ketuntasan belajar satu 

semester, (3) ketuntasan belajar satu tahun ajaran, dan (4) ketuntasan 

belajar tingkat satuan pendidikan. Pada Permendikbud no. 104 tahun 2014 

dinyatakan: (1) Ketuntasan belajar untuk kompetensi pengetahuan ditetapkan 

dengan skor rerata71, (2) Ketuntasan belajar untuk kompetensi keterampilan 

ditetapkan dengan capaian optimum71, (3) Ketuntasan belajar untuk 

kompetensi sikap ditetapkan berdasarkan modusdengan predikat Baik (B). 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi materiKetuntasan Belajar ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materiKetuntasan 

Belajar ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materiKetuntasan Belajar agar kegiatan berikutnya lebih 

baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa 

melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum 

mencapai nilai minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi 

sehingga dapat memperoleh nilai minimal 75. 
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Kegiatan Pembelajaran 2 

Remedial Pembelajaran 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan remedial pembelajaran, 

perancangan program kegiatan remedial pembelajaran, dan pelaksanaan 

kegiatan remedial pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini, 

adalah dengan indikator sebagai berikut: 

1. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk merancang 

program remedial 

2. Hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan perbaikan penyusunan rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 

C. Uraian Materi 

1. Pengertian dan Tujuan Remedial Pembelajaran 

Sub materi 1 “Pengertian dan Tujuan Remedial Pembelajaran diuraikan dalam 

dua unsur, yaitu: Pengertian Remedial Pembelajaran , dan Tujuan Remedial 

Pembelajaran. 

a. Pengertian Remedial Pembelajaran 

Prestasi hasil belajar peserta didik, walaupun disampaikan oleh pendidik 

(guru) yang sama, hasilnya belum tentu sama. Ada sebagian yang hasilnya di 

atas ketuntasan belajar, namun ada sebagian yang masih di bawah 

ketuntasan belajar. Salah satu penyebabnya adalah, adanya keragaman dari 

peserta didik. Ada peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata 

kelas, namun ada pula peserta didik yang kemampuannya di bawah rata-rata 

kelas. Begitu pula lingkungan yang ada di sekitar para peserta didik tersebut. 

Ada yang sangat mendukung, namun ada pula yang kuarang mendukung. 

Sehingga wajar kalau prestasi hasil belajar yang diperoleh peserta didik 

berbeda-beda pula. 
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Menghadapi kenyataan ini, pendidik perlu bertindak bijak. Yakni melakukan 

tindakan perbaikan untuk peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di 

bawah nilai ketuntasan belajar tersebut. Tindakan ini disebut sebagai kegiatan 

remedial pembelajaran. 

Istilah remedial berasal dari kata “remedy” yang memiliki arti 

“menyembuhkan”. Dalam pengertian yang lebih umum, banyak orang yang 

mengartikan remedial sebagai tindakan perbaikan. Memang kegiatan remedial 

di sekolah sering dilakukan melaui perbaikan-perbaikan, baik terhadap cara 

memberikan penjelasan maupun perangkat yang digunakan. Hal ini dilakukan 

untuk peningkatan prestasi hasil belajar. 

Menyimak beberapa kegiatan yang dilakukan para pendidik di sekolah dan 

asal kata istilah remedial, dapat diperoleh definisi remedial pembelajaran. 

Yaitu, remedial pembelajaran merupakan tindakan lanjutan berupa kegiatan 

perbaikan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 

yang dialami oleh peserta didik berdasarkan hasil belajar. 

b. Tujuan Remedial Pembelajaran 

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari remedial pembelajaran meliputi: 

mengatasi kesulitan belajar, meningkatkan penguasaan kompetensi, 

meningkatkan prestasi hasil belajar (agar memenuhi ketuntasan belajar), dan 

melakukan percepatan belajar. 

1) Membantu mengatasi kesulitan belajar. Yaitu mempermudah penjelasan, 

menyederhanakan peristilahan, dan menambah contoh-contoh, serta 

menambah frekuensi berlatih agar dapat mempermudah proses belajar. 

2) Meningkatkan penguasaan kompetensi. Dengan kemudahan yang 

diciptakan saat remedial pemeblajaran, penguasaan kompetensi akan 

dapat dicapai dengan lebih mudah. Sehingga peningkatan penguasaan 

kompetensi akan dicapai. 

3) Meningkatkan prestasi hasil belajar. Apabila penguasaan kompetensi 

dapat dicapai dengan mudah, maka prestasi hasil belajar akan 

meningkat. Sehingga pencapaian ketuntasan belajar dapat dicapai pula. 

4) Melakukan percepatan pembelajaran, artinya bila remedial dilakukan 

sejak dini dan konsisten, maka kesulitan belajar peserta didik akan 
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terdeteksi secara dini pula. Sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan 

lebih awal, yang pada akhirnya ketuntasan demi ketuntasan belajar 

berikutnya dapat dicapai dengan lebih mudah. 

2. Perancangan dan Pelaksanaan Remedial Pembelajaran 

Sub materi 2 “Perancangan dan Pelaksanaan Remedial Pembelajaran 

diuraikan dalam dua unsur, yaitu: Perancangan Remedial Pembelajaran , dan 

Pelaksanaan Remedial Pembelajaran. 

b. Perancangan Program Remedial Pembelajaran 

Kegiatan perancangan program remedial pembelajaran terdiri atas tiga 

kegiatan, yaitu: analisis prestasi hasil belajar, pengelompokan jenis kesulitan 

yang sama, dan penyusunan program perbaikan. 

1) Analisis prestasi hasil belajar, yaitu mengumpulkan data prestasi hasil 

belajar peserta didik dan mendata jenis kesulitan yang dialami. 

Kompetensi dasar apa saja yang masih belum dikuasai. 

2) Pengelompokan jenis kesulitan yang sama, yaitu menyusun kelompok 

peserta didik berdasarkan jenis kompetensi dasar yang masih belum 

dikuasai. 

3) Penyusunan program perbaikan, yaitu menentukan jadwal pelaksanaan 

perbaikan dan menentukan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi 

kesulitan peserta didik. 

b. Pelaksanaan Remedial Pembelajaran 

Pelaksanaan remedial pembelajaran merupakan kegiatan implementasi dari 

perancangan program remedial pembelajaran. Karena itu kegiatan ini dilakukan 

setelah program kegiatan remedial selesai disusun. Kegiatan remedial 

pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan strategi yang telah 

dipersiapkan (disusun). Ada tiga kegiatan utama dalam pelaksanaan remedial 

pembelajaran, yaitu: pembahasan ulang kompetensi yang kurang dikuasai, 

latihan untuk penguatan penguasaan kompetensi dan postes (tes penguasaan 

kompetensi). 

1) Pembahasan ulang kompetensi yang harus dikuasai, yaitu membahas 

kembali kompetensi yang masih belum atau kurang dikuasai oleh peserta 
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didik. Pembahasan ulang dapat dilakukan melalui: penjelasan oleh 

pendidik, diskusi atau tanya jawab, atau penjelasan oleh tutor sebaya. 

2) Latihan untuk penguatan penguasaan kompetensi, adalah penerapan dari 

apa yang telah dibahas agar penguasaan kompetensi peserta didik 

menjadi lebih baik (meningkat). 

3) Postes (tes penguasaan kompetensi), merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk pengukuran penguasaan peserta didik terhadap 

kompetensi yang harus diperbaiki. 

Pengelolaan kegiatan remedial dapat dilakukan secara: individu/ perorangan 

atau kelompok. Sedangkan pengelolaan waktu remedial dapat dialkukan di luar 

waktu terjadwal, namun dapat juga dilakukan di dalam waktu terjadwal. 

Pelaksanaan di luar waktu terjadwal biasanya dilakukan setelah waktu belajar 

normal (setelah jam belajar usai). Sedangkan untuk pelaksanaan di dalam waktu 

terjadwal, biasanya dilakukan pada pembelajaran praktik. Peserta didik yang 

menjalani remedial pembelajaran diberi bimbingan, selanjutnya diminta berlatih 

sampai menguasai kompetensi. Sedangkan peserta didik yang lain melanjutkan 

pekerjaan pada tugas berikutnya. Namun pada pembelajaran teori dapat pula 

dilakukan di dalam waktu terjadwal, biasanya dilakukan pada waktu yang telah 

dialokasikan sebelumnya (sudah direncanakan, untuk kegiatan remedial 

pembelajaran). Hal ini dirancang sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan 

(sebelum awal semester). 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca 

dengan cermat sub materi 2: Remedial Pembelajaran. Kemudian membahas 

dan berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu mengerjakan latihan / kasus / 

tugas, dan merefleksi diri. 

E. Latihan/Kasus/Tugas 

Tugas 2 : Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan 

ketentuan di bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 
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2. Kelompok 1 sd 3 membahas Penegrtian dan Tujuan Remedial 

Pembelajaran 

3. Kelompok 4 sd 6 membahas Perancangan dan Pelaksanaan Remedial 

Pembelajaran 

4. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

5. Waktu pembahasan 30 menit 

F. Rangkuman 

Remedial pembelajaran memiliki peran penting dalam keberhasilan peserta 

didik. Karena kesulitan yang mereka dihadapi akan diatasi melalaui 

perbaikan-perbaikan dalam kegiattan remedial ini. Tujuan remedial 

pembelajaran meliputi: mengatasi kesulitan belajar, meningkatkan 

penguasaan kompetensi, meningkatkan prestasi hasil belajar (agar 

memenuhi ketuntasan belajar), dan melakukan percepatan belajar. Sebelum 

dilakukan tindakan, harus ada perancangan kegiatan berdasarkan prestasi 

hasil belajar yang ditinjau dari ketuntasan belajar. Sehingga tindakan yang 

dilakukan akan memiliki kesesuaian dengan kesulitan peserta didik dalam 

pencapaian penguasaan kompetensi. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi Remedial Pembelajaran ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Remedial 

Pembelajaran? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Remedial Pembelajaran agar kegiatan berikutnya 

lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa melihat 

atau membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai 
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nilai minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 75. 
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Kegiatan Pembelajaran 3 

Pengayaan Pembelajaran 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan pengayaan pembelajaran, 

perancangan program kegiatan pengayaan pembelajaran, dan pelaksanaan 

kegiatan pengayaan pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini, 

adalah dengan indikator sebagai berikut: 

1. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk merancang 

program pengayaan 

2. Hasil penyusunan rancangan pembelajaran digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

C. Uraian Materi 

1. Pengertian dan Tujuan Pengayaan Pembelajaran 

Sub materi 1 “Pengertian dan Tujuan Pegayaan Pembelajaran diuraikan 

dalam dua unsur, yaitu: Pengertian Pengayaan Pembelajaran , dan Tujuan 

Pengayaan Pembelajaran. 

a. Pengertian Pengayaan Pembelajaran 

Seperti pada remedial pembelajaran, kegiatan pengayaan pembelajaran juga 

memiliki peran penting terhadap keberhasilan peserta didik. Kalau tindakan 

remedial diberikan kepada peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di 

bawah nilai ketuntasan belajar. Sebaliknya, tindakan pengayaan 

pembelajaran diberikan kepada peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di 

atas nilai ketuntasan belajar. Ini merupakan wujud perlakuan yang adil kepada 

semua peserta didik. Sehingga baik peserta didik yang prestasi hasil 

belajarnya di bawah maupun di atas nilai ketuntasan belajar, semua 

mendapat perlakukan. Yaitu tindakan remedial pembelajaran adalah untuk 

peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di bawah nilai ketuntasan belajar. 

Sedangkan tindakan pengayaan pembelajaran adalah untuk peserta didik 
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yang prestasi hasil belajarnya di atas nilai ketuntasan belajar. Tindakan 

remedial pembelajaran dilakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, 

sedangkan tindakan pengayaan pembelajaran dilakukan untuk 

pengembangan penguasaan kompetensi peserta didik. 

Berdasarkan tindakan yang dilakukan pendidik dalam melaksanakan kegiatan 

pengayaan pembelajaran di sekolah, dapat dibuat suatu kesimpulan. Yaitu, 

bahwa pengayaan pembelajaran merupakan kegiatan penambahan 

pengalaman bagi peserta didik yang prestasi belajarnya sudah memenuhi 

ketuntasan belajar atau melebihi dari yang ditetapkan pada kurikulum. 

b. Tujuan Pengayaan Pembelajaran 

Mencermati kegiatan yang dilakukan pendidik ketika melakukan tindakan 

pengayaan pembelajaran, dapat diidentifikasi beberapa tujuan yang ingin 

dicapai. Yaitu, penguatan penguasaan kompetensi, pengembangan 

kreativitas, dan perlakuan adil kepada peserta didik. 

1) Memberikan penguatan penguasaan komepetensi, yaitu memberikan 

materi pendalaman dari kompetensi yang sudah dikuasai. Sehingga 

penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikuasai 

menjadi meningkat pula. 

2) Mengembangkan kreativitas peserta didik. Artinya, penguasaan yang baik 

terhadap suatu kompetensi akan memicu pemikiran-pemikiran baru yang 

berkaitan dengan pemanfaatan kompetensi tersebut. 

3) Memperlakukan peserta didik secara adil. Maksudnya adalah, ketika 

peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di bawah nilai ketuntasan 

belajar mendapatkan perlakuan tindakan perbaikan, sangat tidak adil 

kalau peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di atas nilai ketuntasan 

belajar tidak mendapat perlakuan apa-apa. Sehingga mereka juga berhak 

memperoleh perlakuan tindakan yang sesuai dengan prestasi hasil 

belajar mereka. 

2. Perancangan dan Pelaksanaan Pengayaan Pembelajaran 

Sub materi 2 “Perancangan dan Pelaksanaan Pengayaan Pembelajaran 

diuraikan dalam dua unsur, yaitu: Perancangan Program Pengayaan 

Pembelajaran, dan Pelaksanaan Program Pengayaan Pembelajaran. 
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a. Perancangan Program Pengayaan Pembelajaran 

Seperti pada perancangan kegiatan remedial, perancangan kegiatan 

pengayaan pembelajaran juga terdiri atas tiga kegiatan, yaitu: analisis prestasi 

hasil belajar, pengelompokan jenis keunggulan yang dimiliki peserta didik, dan 

penyusunan program pengayaan. 

1) Analisis prestasi hasil belajar, yaitu mengumpulkan data prestasi hasil 

belajar peserta didik dan mendata jenis keunggulan yang dimiiki. Peserta 

didik yang akan diikutkan kegiatan pengayaan adalah yang memiliki 

ketuntasan belajar minilan atau lebih. 

2) Pengelompokan jenis keunggulan yang dimiliki, yaitu mengelompokkan 

peserta didik bersadarkan jenis keunggulan yang dimiliki oleh peserta 

didik. Untuk kegiatan pengayaan pembelajaran, pengelompokan peserta 

didik secara heterogin dapat memberikan hasil makasimal. 

3) Penyusunan program pengayaan, yaitu menentukan jadwal pelaksanaan 

pengayaan dan menentukan strategi yang akan dilakukan untuk 

mengembangkan kompetensi peserta didik.  

b. Pelaksanaan Program Pengayaan Pembelajaran 

Setelah program kegiatan pengayaan selesai disusun, pengayaan 

pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan strategi yang telah 

dipersiapkan. Ada tiga jenis kegiatan pengayaan pembelajaran, yaitu: 

kegiatan eksploratori, keterampilan proses, dan pemecahan masalah. 

1) Kegiatan eksploratori, adalah kegiatan penggalian informasi yang bersifat 

pengembangan dari subsatansi yang ada dalam kurikulum. Penggalian 

data tersebut dapat diperoleh dari bahan bacaan, media elektronik, 

maupun nara sumber. 

2) Keterampilan proses, merupakan kegiatan pendalaman yang penekanan 

utama pada pembentukan sikap sosial dan kemandirian. Sehingga hasil 

yang diharapkan dari kegiatan ini, adalah untuk melatih peserta didik 

bekerja dengan tekun, teliti, tidak tergantung dari orang lain. Namun 

dapat bekerjasama atau berkolaborasi dengan pihak lain. 

3) Pemecahan masalah, adalah kegiatan yang menuntut kemampuan 

identifikasi, analisis, dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Dengan 
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kegiatan seperti ini diharapkan peserta didik dapat berlatih berpikir dan 

bersikap kritis terhadap permasalahan yang terjadi. Hal ini akan menjadi 

bekal positif ketika mereka berada di dunia kerja. 

Pengelolaan kegiatan pengayaan pembelajaran dapat dilakukan dengan dua 

bentuk kegiatan, yaitu: belajar mandiri dan belajar dalam kelompok. 

1) Belajar mandiri, adalah bentuk pengembangan kompetensi untuk 

penambahan pengalaman peserta didik secara perorangan. Hal ini untuk 

menggali potensi-potensi perorangan yang dimiliki peserta didik, seperti: 

motivasi, ketelitian, disiplin, … 

2) Belajar dalam kelompok, merupakan bentuk penambahan pengalaman 

peserta didik yang harus dilakukan di dalam kelompok. Potensi peserta 

didik yang berkaitan dengan sikap sosial seperti: kerjasama, komunikasi, 

dan toleransi, diharapkan dapat dikembangkan. 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca 

dengan cermat sub materi 3: Pengayaan Pembelajaran. Kemudian membahas 

dan berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu mengerjakan latihan / kasus / 

tugas, dan merefleksi diri. 

E. Latihan/Kasus/Tugas 

Tugas 3 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 sd 3 membahas Penegrtian dan Tujuan Pengayaan 

Pembelajaran 

3. Kelompok 4 sd 6 membahas Perancangan dan Pelaksanaan 

Pengayaan Pembelajaran 

4. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

5. Waktu pembahasan 30 menit 
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F. Rangkuman 

Peran pengayaan pembelajaran sangat penting dalam pengembangan 

penguasaan kompetensi peserta didik. Tujuan pengayaan pembelajaran adalah 

untuk penguatan penguasaan kompetensi, pengembangan kreativitas, dan 

perlakuan adil kepada peserta didik. Tindakan pengayaan pembelajaran 

ditujukan bagi peserta didik yang memiliki prestasi hasil belajar diatas atau 

sama dengan nilai ketuntasan belajar. Perancangan kegiatan program 

pengayaan pembelajaran dilakukan dengan cara: menganalisis prestasi hasil 

belajar, mengelompokkan jenis keunggulan yang dimiliki peserta didik, dan 

menyusun program pengayaan. Pelaksanaan pengayaan pembelajaran 

dilakukan melalui kegiatan eksploratori, keterampilan proses, dan pemecahan 

masalah. Sedangkan pengelolaan kegiatan dapat dilakukan melalui Umpan 

Balik dan Tindak Lanjut 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi Pengayaan Pembelajaran ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Pengayaan 

Pembelajaran) ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Pengayaan Pembelajaran agar kegiatan berikutnya 

lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa melihat 

atau membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai 

nilai minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 75. 
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Kegiatan Pembelajaran 4 

Laporan Pencapaian Kompetensi 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan laporan pencapaian 

kompetensi, format laporan pencapaian kompetensi,dan cara pengisiannya 

untuk mata pelajaran yang diampu. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini, 

adalah dengan indikator sebagai berikut: 

1. Hasil penilaian dan evaluasi disusun berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan untuk keperluan pemangku kepentingan 

2. Hasil penilaian dan evaluasi dikomunikasikan kepada pemangku 

kepentingan 

C. Uraian Materi 

1. Pengertian dan Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi 

Sub materi Pengertian dan Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi diuraikan 

dalam dua unsur, yaitu: Pengertian Laporan Pencapaian Kompetensi, dan 

Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi. 

a. Pengertian Laporan Pencapaian Kompetensi 

Laporan pencapaian kompetensi, sering disebut dengan istilah buku rapor. 

Merupakan kumpulan data prestasi hasil belajar peserta didik secara 

menyeluruh yang terekam semester demi semester. Sehingga dari buku rapor 

dapat diketahui perkembangan peserta didik, Buku rapor ini juga digunakan 

sebagai acuan satuan pendidikan untuk melihat keberhasilan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Tentu keberhasilan secara global, karena data diperoleh 

dari prestasi keseluruhan peserta didik yang terekam pada buku rapor 

tersebut. 

b. Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi 
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Data prestasi pencapaian kompetensi peserta didik sangat penting bagi 

satuan pendidikan (sekolah), karena keberhasilan pembelajaran yang 

dilakukan oleh sekolah akan tercermin dari data keseluruhan prestasi hasil 

belajar peserta didik tersebut.  Secara umum tujuan laporan pencapaian 

kompetensi adalah dokumentasi, komunikasi untuk orang tua, dan komunikasi 

untuk pemangku kepentingan yang lain. 

1) Mendokumentasikan prestasi hasil belajar peserta didik, yaitu menyimpan 

semua data prsetasi hasil belajar peserta didik dengan sistematis 

sehingga dapat menyajikan data yang terolah dan dapat dilihat sewaktu-

waktu. 

2) Menkomunikasikan prestasi hasil belajar kepada orang tua, yaitu 

menggunakan buku rapor sebagai sarana untuk menginformasikan 

prestasi hasil belajar peserta didik kepada orang tua. Sehingga orang tua 

mengetahui perkembangan presatsi belajar anaknya. 

3) Menkomunikasikan prestasi hasil belajar kepada pemangku kepentingan 

yang lain, yaitu menggunakan data hasil olahan prestasi peserta didik 

sebagai prestasi sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran. 

Selanjutnya prestasi sekolah (satuan pendidikan) ini dikomunikasikan 

kepada pemangku kepentingan yang lain, seperti: dinas pendidikan, 

PSMK, atau pemangku yang lain. 

2. Format dan Cara Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi 

Sub materi Format dan Cara Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi 

diuraikan dalam dua unsur, yaitu: Format Laporan Pencapaian Kompetensi, 

dan Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi 

Telah diterbitkan SK Dirjen Dikmen no. 781/D/KP/2013 tentang bentuk dan 

tata cara penyusunan laporan pencapaian kompetensi peserta didik Sekolah 

Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Sehingga 

format dan cara pengisian telah diuraikan dengan jelas di SK Dirjen tersebut. 
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a. Format Laporan Pencapaian Kompetensi dan Petunjuk Penggunaan 

 

 

 

 

 

LAPORAN 

PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

(SMK) 

 

 

 

 

Nama Peserta Didik 

 

 

 

 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 2015 
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LAPORAN 

PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

(SMK) 

 

 

 

Nama Sekolah : aa 

NISN/NSS : aa 

Alamat Sekolah : aa 

  aa 

  Kode PosaaTelp.aa 

Kelurahan : aa 

Kecamatan : aa 

Kabupaten/Kota : aa 

Provinsi : aa 

Website : aa 

E-mail : aa 
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KETERANGAN TENTANG DIRI PESERTA DIDIK 

1. Nama Peserta Didik (Lengkap) :

 …………………………………….. 

2. Nomor Induk Siswa Nasional :

 …………………………………….. 

3. Tempat Tanggal Lahir :

 …………………………………….. 

4. Jenis Kelamin :

 …………………………………….. 

5. Agama :

 …………………………………….. 

6. Status Dalam Keluarga :

 …………………………………….. 

7. Anak ke :

 …………………………………….. 

8. Alamat Peserta Didik :

 …………………………………….. 

9. Nomor Telepon Rumah :

 …………………………………….. 

10. Sekolah Asal :

 …………………………………….. 

11. Diterima di sekolah ini 

 Di kelas : ……………………………………… 

 Pada Tanggal : ……………………………………… 

12. Nama Orang Tua 

 a. Ayah  :

 …………………………………….. 

 b. Ibu  :

 …………………………………….. 

13. Alamat Orang Tua :

 …………………………………….. 

    :

 …………………………………….. 

 Nomor Telepon Rumah :

 …………………………………….. 

14. Pekerjaan Orang Tua  
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 a. Ayah  :

 …………………………………….. 

 b. Ibu  :

 …………………………………….. 

15. Nama Wali Peserta Didik :

 …………………………………….. 

16. Alamat Wali Peserta Didik :

 …………………………………….. 

    :

 …………………………………….. 

 Nomor Telepon Rumah :

 …………………………………….. 

17. Pekerjaan Wali Peserta Didik :

 …………………………………….. 

 

 ....................,.........20.... 

  Kepala Sekolah, 

 

 

 

 ................................................ 

  NIP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas Foto 

3 x 4 
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Nama Sekolah : ................................ Kelas :

 ......................... 

Alamat : ................................ Semester : 2 

(Dua) 

Nama : ................................ Tahun Pelajaran :

 ......................... 

Nomor Induk/NISN : ................................ 
 

CAPAIAN 

No. Mapel 

Pengetahuan 

(Kl-3) 

Keterampilan 

(Kl-4) 
Sikap Sosial dan Spiritual 

Angka Predikat Angka Predikat DalamMapel 
Antarmapel 

0 – 100  0 – 100  SB/ B/ C/ K 

Kelompok A (Wajib) 

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti       

2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan      

3 Bahasa Indonesia      

4 Matematika      

5 Sejarah Indonesia      

6 Bahasa Inggris      

Kelompok B (Wajib) 

1 Seni Budaya       

2 

Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan 

Kesehatan      

3 Prakarya dan Kewirausahaan      

Kelompok C (Peminatan) 

 I Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa 

1 Fisika       

2 Kimia      

3 Gambar Teknik      

II Dasar Program Keahlian: Teknik Mesin  

1 Kekuatan Bahan dan Komponen Mesin       

2 Kelistrikan dan Konversi Energi      

3 Pengolahan Logam      

4 Dasar Teknik Mesin      

5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja      

III Paket Keahlian: Teknik Permesinan  

1 Perkakas Tangan       

2 Alat Ukur      

3 Gambar Teknik      

4 Mesin Perkakas I      

5 Mesin Perkakas II      

6 Alat Potong      
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7 Mesin dan Program Mesin NC/CNC      

 Jumlah Nilai       

 Rata – rata      

 

Kegiatan Ekstra Kurikuler Deskripsi 

1. Praja Muda Karana (Pramuka  

..........................................  

 

Ketidakhadiran 

Sakit 

Izin 

Tanpa Keterangan 

: ............... hari 

: ............... hari 

: ............... hari 

 

Mengetahui: 

 .......................,.....................20..... 

Orang Tua/Wali,  Wali Kelas, 

 

 

 

................................. 

 ....................................................... 

   NIP: 
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Nama Sekolah : ................................ Kelas :

 ......................... 

Alamat : ................................ Semester : 1 

(Satu) 

Nama : ................................ Tahun Pelajaran :

 ......................... 

Nomor Induk/NISN : ................................ 

Deskripsi 

No Mapel Kompetensi Catatan 

Kelompok A 

1 Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti 

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

2 Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

3 Bahasa Indonesia Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

4 Matematika Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

5 Sejarah Indonesia Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

6 Bahasa Inggris Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  
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Kelompok B 

1 Seni Budaya Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

2 Pendidikan Jasmani, Olah 

Raga, dan Kesehatan 

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

3 Prakarya Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

Kelompok C 

I Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa 

1 Fisika Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

2 Kimia Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

3 Gambar Teknik Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

II Dasar Program Keahlian: Teknik Mesin 

1 Kekuatan Bahan dan 

Komponen Mesin 

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  
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2 Kelistrikan dan Konversi 

Energi 

Pengetahuan Mampu mendeskripsikan prinsip dasar 

kelistrikan mesin dan motor bakar, tetapi perlu 

ditingkatkan pemahamannya pada prinsip 

dasar turbin 

Keterampilan Terampil mengerjakan tugas dasar kelistrikan 

mesin dan motor bakar tetapi belum terampil 

mengerjakan tugas – tugas dasar turbin 

Sosial dan Spiritual Sudah mampu bekerja secara disiplin, cermat 

dan tekun tetapi belum mampu bekerja sama 

dan santun dengan teman lain 

3 Pengolahan Logam Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

4 Dasar Teknik Mesin Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

5 Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

III Paket Keahlian: Teknik Permesinan 

1 Perkakas Tangan Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

2 Alat Ukur Pengetahuan Mampu menjelaskan cara menggunakan dan 

memelihara alat ukur dasar tetapi belum 

memahami cara menggunakan dan 

memelihara alat ukur mekanik presisi 

Keterampilan Sudah mampu menggunakan dan memelihara 

alat ukur dasar tetapi belum mampu 

menggunakan dan memelihara alat ukur 

mekanik presisi 

Sosial dan Spiritual Kerjasama dan kesantunan dengan teman lain 

sudah baik tetapi masih belum disiplin dalam 

menggunakan peralatan dan berdoa sebelum 
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Wali Kelas 

 

 

 

....................................... 

NIP: ............................... 

 

 

 

 

Orang Tua/Wali, 

 

 

........................... 

 

 

bekerja 

3 Gambar Teknik Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

4 Mesin Perkakas I Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

5 Mesin Perkakas II Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

Keputusan: 

Berdasarkan hasil yang dicapai pada  

semester 1 dan 2, peserta didik ditetapkan 

 naik ke kelas ………… (............................) 

 tinggal di kelas .......... (............................) 

 

............................., ..................... 20..... 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

........................... 

NIP. 
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KETERANGAN PINDAH SEKOLAH 

NAMA PESERTA DIDIK : ......................................................... 

KELUAR 

Tanggal 
Kelas yang 

Ditinggalkan 

Sebab – Sebab Keluar atau Atas 

Permintaan (Tertulis) 

Tanda Tangan Kepala 

Sekolah, Stempel Sekolah, 

dan Tanda Tangan 

Orang Tua/Wali 

   ........................, …………… 

Kepala Sekolah, 

 

 

…………………. 

NIP: …………… 

Orang Tua/Wali, 

 

 

…………………. 

   ........................, …………… 

Kepala Sekolah, 

 

 

…………………. 

NIP: …………… 

Orang Tua/Wali, 

 

 

…………………. 

   ........................, …………… 

Kepala Sekolah, 

 

 

…………………. 

NIP: …………… 

Orang Tua/Wali, 

 

 

…………………. 
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KETERANGAN PINDAH SEKOLAH 

NAMA PESERTA DIDIK : ………………………... 

NO. MASUK 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

Nama Peserta 

Didik 

Nomor Induk 

Nama Sekolah 

Asal 

Masuk di 

Sekolah ini: 

a.  Tanggal 

b.  Di Kelas 

Tahun 

Pelajaran 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.........................,.............. 

Kepala Sekolah, 

 

 

............................. 

NIP: ..................... 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

Nama Peserta 

Didik 

Nomor Induk 

Nama Sekolah 

Asal 

Masuk di 

Sekolah ini: 

a.  Tanggal 

b.  Di Kelas 

Tahun 

Pelajaran 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.........................,.............. 

Kepala Sekolah, 

 

 

............................. 

NIP: ..................... 
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1 

2 

3 

4 

 

 

5 

Nama Peserta 

Didik 

Nomor Induk 

Nama Sekolah 

Asal 

Masuk di 

Sekolah ini: 

a.  Tanggal 

b.  Di Kelas 

Tahun 

Pelajaran 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.........................,.............. 

Kepala Sekolah, 

 

 

............................. 

NIP: ..................... 

 

 

CATATAN PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI 

 

Nama Peserta Didik : .................................................................... 

Nama Sekolah : .................................................................... 

Nomor Induk : .................................................................... 

 

 

No. 
Prestasi yang 

Pernah Dicapai 
Keterangan 

1 Kurikuler aa 

aa 

aa 

aa 

aa 
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aa 

 

2 Ekstra Kurikuler aa 

aa 

aa 

aa 

aa 

aa 

 

3 Catatan Khusus 

Lainnya 

aa 

aa 

aa 

aa 

aa 

aa 

 

 

 

CARA PENGISIAN RAPOR SMK 

1. Nama peserta didik di halaman judul, data Satuan Pendidikan di lembar 1, 

dan data peserta didik di lembar 2 diisi dengan lengkap. 

2. Lembar 2 yang berisi data peserta didik, dilengkapi dengan pas foto peserta 

didik terbaru berukuran 3 x 4. 

3. Lembar CAPAIAN kompetensi semester 1 diisi dengan: 

 a. Identitas Satuan Pendidikan dan identitas peserta didik. 

 b. Pada kolom Pengetahuan dan Keterampilan diisi dengan perolehan nilai 

dari tiap guru mata pelajaran yang berupa angka (berdasarkan 

perhitungan skala 0 s.d 100) dan Kode Huruf (Predikat). 

 e. Kolom Sikap Spiritual dan Sosial (Kl-1 dan Kl-2), dalam kolom Mapel diisi 

dengan menggunakan nilai kualitatif: Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup 

(C), dan Kurang (K). 

 f. Kolom Sikap Spiritual dan Sosial (Kl-1 dan Kl-2) antar mapel diisi oleh wali 

kelas dengan deskripsi kesimpulan dari sikap peserta didik secara 
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keseluruhan. Kesimpulan tersebut diperoleh melalui rapat bersama 

dengan guru mata pelajaran. 

 g. Kelompok mata pelajaran peminatan diisi dengan cara sebagai berikut. 

Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa, Dasar Program 

Keahlian: Teknik Mesin, dan Paket Keahlian: Teknik Permesinan. 

Kolom 1 – 2 diisi jumlah SKS untuk mata pelajaran pada program keahlian 

Teknik Mesin, sedangkan kolom 3 s/d 6 diisi jumlah SKS untuk mata 

pelajaran pada paket keahlian Teknik Pemesinan. 

 h. Kegiatan ekstra kurikuler diisi dengan nilai kualitatif (SB = sangat baik, B = 

baik, C = cukup, dan K = Kurang) dilengkapi dengan keterangan masing – 

masing kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti. Nilai dan keterangan 

kegiatan ekstra kurikuler diperoleh dari guru pembina/pelatih ekstra 

kurikuler. 

Contoh: 

Kegiatan Ekstra Kurikuler Deskripsi 

1. Praja Muda Karana (Pramuka) Sangat Baik. Juara LT I tingkat Provinsi 

2. Usaha Kesehatan Sekolah 

(UKS) 

Baik, aktif dalam setiap kegiatan 

 i. Kolom ketidakhadiran diisi dengan rekapitulasi peserta didik (sakit, izin, 

dan tanpa keterangan) dari wali kelas. 

Contoh: 

Ketidakhadiran 

Sakit 

Izin 

Tanpa Keterangan 

: 1 

: --- 

: --- 

hari 

hari 

hari 

 

 j. Lembar catatan DESKRIPSI kompetensi mata pelajaran diisi dengan: 

  a. Identitas Satuan Pendidikan dan identitas peserta didik. 

  b. Catatan deskripsi Pengetahuan, Keterampilan, Sikap Spiritual dan 

Sosial tiap mata pelajaran diperoleh dari guru mata pelajaran. 

Contoh Pengisian: 
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No Mapel Kompetensi Catatan 

Kelompok A (Wajib) 

1 Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti 

Pengetahuan Baik, sudah memahami seluruh kompetensi, 

terutama sangat baik dalam memahami makna 

mujahadah an-nafs. Terus berlatih agar lebih baik 

dalam kompetensi yang lain 

  Keterampilan Sudah terampil dalam hafalan surat – surat yang 

ditentukan, namun masih perlu banyak berlatih 

dalam hafalan Q.S. An-Nur(24):2. 

  Sosial dan Spiritual Sudah konsisten menunjukkan sikap beriman, 

bertaqwa, jujur, dan kontrol diri. 

Kelompok B (Wajib) 

1 ..................   

2 Pendidikan Jasmani, Olah 

Raga, dan Kesehatan 

Pengetahuan Sudah memahami semua konsep keterampilan, 

kecuali peran aktivitas fisik dalam pencegahan 

penyakit dan pengurangan biaya perawatan 

kesehatan. Perlu lebih tekun dalam memahami 

peran aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit 

dan pengurangan biaya perawatan kesehatan. 

  Keterampilan Sudah menguasai keterampilan permainan dan 

atletik, terutama mempraktikkan teknik dasar 

atletik (jalan cepat, lari, lompat, dan lempar) 

dengan menekankan gerak dasar fundamentalnya. 

Dapat diikutsertakan dalam lomba OOSN tingkat 

kota. 

  Sosial dan Spiritual Sudah menunjukkan usaha maksimal dalam 

setiap aktivitas gerak jasmani, sportif dalam 

bermain, perlu peningkatan dalam menghargai 
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perbedaan. Perlu terus dikembangkan sikap 

sportif dalam bermain dan menghargai perbedaan 

Dst .......   

Kelompok C 

I Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa 

1 Fisika Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

2 Kimia Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

3 Gambar Teknik Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

II Dasar Program Keahlian: Teknik Mesin 

1 Kekuatan Bahan dan 

Komponen Mesin 

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

2 Kelistrikan dan Konversi 

Energi 

Pengetahuan Mampu mendeskripsikan prinsip dasar kelistrikan 

mesin dan motor bakar, tetapi perlu ditingkatkan 

pemahamannya pada prinsip dasar turbin 

Keterampilan Terampil mengerjakan tugas dasar kelistrikan 

mesin dan motor bakar tetapi belum terampil 

mengerjakan tugas – tugas dasar turbin 

Sosial dan Spiritual Sudah mampu bekerja secara disiplin, cermat dan 

tekun tetapi belum mampu bekerja sama dan 

santun dengan teman lain 

3 Dst Pengetahuan  

Keterampilan  
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 k. Pengisian lembar penilaian laporan Pencapaian Kompetensi semester 2 

(dua) sama dengan pengisian lembar penilaian laporan Pencapaian 

Kompetensi semester 1 (satu). 

 l. Kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan 

karakteristik Satuan Pendidikan. 

 Contoh : 

 Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

 a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada 

tahun pelajaran yang diikuti 

Sosial dan Spiritual  

III Paket Keahlian: Teknik Permesinan 

1 Perkakas Tangan Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

2 Alat Ukur Pengetahuan Mampu menjelaskan cara menggunakan dan 

memelihara alat ukur dasar tetapi belum 

memahami cara menggunakan dan memelihara 

alat ukur mekanik presisi 

Keterampilan Sudah mampu menggunakan dan memelihara alat 

ukur dasar tetapi belum mampu menggunakan dan 

memelihara alat ukur mekanik presisi 

Sosial dan Spiritual Kerjasama dan kesantunan dengan teman lain 

sudah baik tetapi masih belum disiplin dalam 

menggunakan peralatan dan berdoa sebelum 

bekerja 

3 Dst Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  
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 b. tidak terdapat 3 mata pelajaran atau lebih, pada kompetensi pengetahuan, 

keterampilan, dan/atau sikap yang belum tuntas/belum baik pada 

semester kedua. 

 c. Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah 

hari efektif. 

 

4. Keterangan pindah keluar Satuan Pendidikan diisi dengan: 

 a. tanggal ditetapkannya keluar dari Satuan Pendidikan. 

 b. kelas yang ditinggalkan pada saat keluar dari Satuan Pendidikan. 

 c. alasan keluar dari Satuan Pendidikan. 

 d. waktu penandatanganan pengesahan oleh Kepala Sekolah dan tanda 

tangan kepala sekolah dibubuhi stempel. 

 e. pengesahan kepindahan keluar Satuan Pendidikan dikuatkan dengan 

tanda tangan orang tua/wali peserta didik. 

5. Keterangan pindah masuk Satuan Pendidikan diisi dengan: 

 a. nama peserta didik yang ,masuk diisi lengkap. 

 b. identitas peserta didik ditulis apabila pindah masuk ke sekolah baru 

(mutasi dari luar ke dalam Satuan Pendidikan). 

 c. waktu penandatanganan pengesahan oleh Kepala Sekolah dan tanda 

tangan kepala sekolah dibubuhi stempel. 
 

6. Catatan prestasi yang pernah dicapai diisi dengan: 

 a. identitas peserta didik. 

 b. catatan prestasi yang menonjol pada bidang kurikuler (akademik), ekstra 

kurikuler (nonakademik), dan catatan khusus lainnya yang berhubungan 

dengan sikap serta hal – hal selain kurikuler dan ekstra kurikuler (misalnya 

memenangkan kejuaraan dalam ajang pencarian bakat, dan sebagainya). 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca 

dengan cermat sub materi 4: Laporan Pencapaian Kompetensi. Kemudian 

membahas dan berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu mengerjakan 

latihan / kasus / tugas, dan merefleksi diri. 
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E. Latihan/Kasus/Tugas 

Tugas 4 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 sd 3 membahas Format Laporan Pencapaian 

Kompetensi 

3. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

F. Rangkuman 

Laporan pencapaian kompetensi merupakan kumpulan data prestasi hasil 

belajar peserta didik secara menyeluruh yang terekam semester demi 

semester. Tujuan laporan pencapaian kompetensi adalah dokumentasi, 

komunikasi untuk orang tua, dan komunikasi untuk pemangku kepentingan 

yang lain. Format dan cara pengisian laporan pencapaian kompetensi, 

mengacu pada SK Dirjen Dikmen no. 781/D/KP/2013. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi Laporan Pencapaian 

Kompetensi ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Laporan 

Pencapaian Kompetensi ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Laporan Pencapaian Kompetensi agar kegiatan 

berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa melihat 

atau membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai 

nilai minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 75. 



 
 

 
 47 

 
 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Nilai ketuntasan belajar sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai acuan 

menentukan prestasi hasil belajar. Yaitu, peserta didik sudah mencapai 

ketuntasan belajar atau belum. Dari data prestasi hasil belajar yang sudah 

diolah, dapat diketahui peserta didik yang harus mengikuti remedial dan 

pengayaan. Tindakan remedial diberikan kepada peserta didik prestasi hasil 

belajarnya di bawah nilai ketuntasan belajar. Sedangkan tindakan pengayaan 

diberikan kepada peserta didik yang memiliki prestasi di atas nilai ketuntasan 

belajar, atau sama dengan nilai ketuntasan tersebut. Maksud utama 

dilakukannya tindakan remedial dan pengayaan adalah peningkatan 

penguasaan kompetensi. Selanjutnya prestasi peserta didik didokumentsikan 

dalam laporan pencapaian kompetensi peserta didik. Pengisian laporan 

pencapaian kompetensi peserta didik mengacu pada SK Dirjen Dikmen no. 

781/D/KP/2013. 

B. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa melihat atau 

membuka modul dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai nilai 

minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 75. 

C. Evaluasi/Latihan 

1. Latihan 1 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta untuk mengidentifikasi data prestasi 

peserta didik yang disediakan. Cermati data tersebut, dan jawablah 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 

a. Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “remedial pembelajaran” KD 

3.1, berikan alasannya ? 

b. Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “remedial pembelajaran” KD 

4.1, berikan alasannya ? 
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c. Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “remedial pembelajaran” KD 

3.1 dan KD 4.1 ? 

d. Siapa saja yang tidak perlu mengikuti kegiatan “remedial 

pembelajaran” KD 3.1 berikan alasannya ? 

e. Siapa saja yang tidak perlu mengikuti kegiatan “remedial 

pembelajaran” KD 4.1, berikan alasannya ? 

f. Siapa saja yang tidak perlu mengikuti kegiatan “remedial 

pembelajaran” KD 3.1 dan KD 4.1 ? 

Catatan: 

a. Dikerjakan dalam kelompok 

b. Waktu pembahasan 30 menit 

c. Mempresentasikan hasil kelompok @ 6 menit 

Data prestasi hasil belajar Mapel PJOK Kelas X pada penilaian 1 

No. Nama KD 3.1 KD 4.1  No. Nama KD 3.1 KD 4.1 

1 Amin 3,0 3,0  17 Ihsan 2,9 3,0 

2 Aris 2,6 2,5  18 Ishom 3,5 3,5 

3 Azis 3,2 3,3  19 Iskak 3,0 3,0 

4 Badu 2,4 2,4  20 Jani 3,3 3,2 

5 Betty 3,4 3,4  21 Jono 3,1 3,0 

6 Bolang 3,3 3,2  22 Joshua 2,9 2,5 

7 Faiza 2,3 2,1  23 Kalim 3,1 3,1 

8 Firly 2,5 2.1  24 Khaidir 3,0 3,2 

9 Foland 3,3 3,1  25 Khoirul 3,6 3,3 

10 Gamal 2,8 2,6  26 Lambert 3,7 3,5 

11 Gerry 2,9 2,6  27 Leonardo 3,3 3,1 

12 Giman 3,3 3,0  28 Mimin 3,0 3,1 

13 Gogon 2,7 2,7  29 Muntaz 2,4 2,4 

14 Halim 3,0 3,1  30 Nanik 3,1 2,4 

15 Hemas 2,8 2,7  31 Ortizan 3,3 3,2 

16 Husaini 3,6 3,3  32 Petrus 3,4 3,4 

2. Latihan 2 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta mengisi laporan pencapaian kompetensi 

peserta didik (buku rapor) dengan menggunakan data prestasi yang telah 
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Bapak atau Ibu miliki sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Cermati 

data tersebut, dan lakukan pengisian dengan ketentuan di bawah ini. 

1. Dikerjakan dalam kelompok 

2. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 

3. Waktu pembahasan: 45 menit 

4. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit 
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D. Kunci Jawaban 

1. Rubrik Jawaban Latihan 1 

No. Soal / Jawaban Skor (S) 

1 Soal: 

Siapa saja yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan 

“pengayaan pembelajaran” KD 3.1, berikan alasannya ? 

 

 Jawaban: 

Yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan “pengayaan 

pembelajaran”” KD 3.1: 

Aris, Badu, Faiza, dan Firly 

(selain jawaban di atas, skor = 0) 

 
 

7 

 Alasan: 

Penguasaan KD 3.1 kurang dari 2,67 (kriteria ketuntasan 

minimal) 

(selain jawaban di atas, skor = 0) 

 
 

3 

2 Soal: 

Siapa saja yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan 

“pengayaan pembelajaran” KD 4.1, berikan alasannya ? 

 

 Yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan “pengayaan 

pembelajaran” KD 4.1: 

Aris, Badu, Faiza, Firly, Gamal, Gerry, Joshua, Nanik, dan 

Muntaz, 

(selain jawaban di atas, skor = 0) 

 
 

7 

 Alasan: 

Penguasaan KD 4.1 kurang dari 2,67 (kriteria ketuntasan 

minimal) 

(selain jawaban di atas, skor = 0) 

 
 

3 

3 Soal: 

Siapa saja yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan 

“pengayaan pembelajaran” KD 3.1 dan KD 4.1 ? 

 



 
 

 
 51 

 
 

 Yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan “pengayaan 

pembelajaran” KD 3.1 dan KD 4.1: 

Aris, Badu, Faiza, Firly, Muntaz, 

(selain jawaban di atas, skor = 0) 

 
 

5 

4 Soal: 

Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan 

pembelajaran” KD 3.1 berikan alasannya ? 

 

 Yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan pembelajaran” 

KD 3.1: 

Amin, Azis, Betty, Bolang, Foland, Gamal, Gerry, Gogon, 

Giman, Halim, Hemas, Husaini, Ihsan, Ishom, Iskak, Jani, 

Jono, Joshua, Kalim, Khaidir, Khoirul, Lambert, Leonardo, 

Mimin, Nanik, Ortisan, Petrus. 

 
 

7 

 Alasan: 

Penguasaan KD 3.1 lebih dari 2,67 (kriteria ketuntasan 

minimal) 

(selain jawaban di atas, skor = 0) 

 
 

3 

5 Soal: 

Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan 

pembelajaran” KD 4.1, berikan alasannya ? 

 

 Yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan pembelajaran” 

KD 4.1: 

Amin, Azis, Betty, Bolang, Foland, Giman, Gogon, Halim, 

Hemas, Husaini, Ihsan, Ishom, Iskak, Jani, Jono, Kalim, 

Khaidir, Khoirul, Lambert, Leonardo, Mimin, Ortisan, Petrus. 

 
 

7 

 Alasan: 

Penguasaan KD 4.1 lebih dari 2,67 (kriteria ketuntasan 

minimal) 

(selain jawaban di atas, skor = 0) 

 
 

3 

6 Soal: 

Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan 
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pembelajaran” KD 3.1 dan KD 4.1 ? 

 Yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan pembelajaran” 

KD 3.1 dan Pengayaan KD 4.1: 

Amin, Azis, Betty, Bolang, Foland, Giman, Gogon, Halim, 

Hemas, Husaini, Ihsan, Ishom, Iskak, Jani, Jono, Kalim, 

Khaidir, Khoirul, Lambert, Leonardo, Mimin, Ortisan, Petrus. 

(selain jawaban di atas, skor = 0) 

 
 

5 

 ∑ Skor (S)  

Nilai (N) = (∑S / 50) x 4 = ………………………… 

 

2. Rubrik Jawaban Latihan 2 

 (sesuai dengan CARA PENGISIAN RAPOR SMK) 
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1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Modul ini disusun sebagai modul diklat PKB untuk guru produktif Rekayasa

Perangkat Lunak sesuai dengan Standar Kompetensi Guru, dimana modul ini

masuk dalam grade ke-9 dari sepuluh grade kompetensi guru. Modul ini

merupakan implementasi dari modul grade ke-1 Basis Data Berbasis Client

Server, modul grade ke-2 Keamanan Basis Data dan modul grade ke-5

Pemrograman Web Dinamis. Modul ke-9 ini bertujuan untuk memberi

pemahaman tentang bagaimana membangun proyek sistem informasi yang

menerapkan pemrograman berbasis web. Sebagai seorang guru produktif RPL,

maka wajib menguasai teknik-teknik membangun sistem informasi atau software

berbasis web.

B. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah sesuai dengan SKG yaitu

seorang guru memiliki kompetensi dalam Membuat proyek sistem informasi

berbasis desktop, web, atau mobile yang dalam modul ini fokus ke sistem

informasi berbasis web. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya

adalah :

a. Membuat perencanaan proyek sistem informasi meliputi feasibility study,

budget, sumber daya, scope, dan alokasi waktu.

b. Membuat analisa workflow sistem informasi.

c. Menganalisis desain proses bisnis dan desain pemrograman.

d. Melakukan tahapan pengembangan meliputi pembuatan basis data, screen

layout, report layout, dan desain diagram proses

e. Menguji sistem informasi dengan testing untuk mendapatkan kelemahan

sistem
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C. Peta Kedudukan Modul

D. Ruang Lingkup
a. Pengenalan Sistem Informasi

Bab ini merupakan pendahuluan sebelum menjelaskan inti materi buku ini

terkait dengan analisis dan desain sistem informasi dan berisi mengenai

definisi sistem informasi, sejarah perkembangan sistem informasi,

tahapan pengembangan sistem informasi, siapa saja yang terlibat dalam

pengembangan sistem informasi, serta penjadwalan pengembangan

sistem informasi.

b. Membuat Perencannaan Sistem Informasi

Perencanaan sistem merupakan tahap paling awal sebelum melakukan

pengembangan sistem informasi. Tahap ini digunakan untuk menentukan

apakah pengembangan sistem informasi akan dilakukan atau tidak. Pada

bab ini dijabarkan mengenai urutan kegiatan yang dilakukan pada saat

perencanaan sistem.

c. Membuat Analisa Workflow Sistem Informasi

Bab ini menjelaskan mengenai kegiatan analisis sistem. Batasan

mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan pada tahap analisis berbeda-

beda tergantung literatur yang digunakan. Pada bab ini yang dimaksud
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analisis sistem adalah mendefinisikan kebutuhan terkait sistem yang akan

dikembangkan. Jadi hasil akhir dari tahap analisis di sini adalah sebuah

dokumen yang menjelaskan mengenai spesifikasi persyaratan sistem

informasi atau SRS (System Requirement Specification)

d. Design Sistem

Desain sistem informasi merupakan tahapan yang harus dilakukan

berikutnya setelah analisis desain. Bab desain sistem ini berisi konsep

dasar untuk melakukan perancangan sistem dengan menggunakan

pendekatan berorientasi objek. Selain itu, pada bab ini juga ada

perbandingan metode desain sistem berorientasi objek dengan

pendekatan terstruktur.

e. Melakukan Tahapan Pengembangan Sistem

Membahas tentang langkah-langkah pengembangan sistem informasi

berbasis web mulai dari pembuatan database, interface, sampai dengan

laporan.

f. Menguji Sistem Informasi

Membahas tentang metode dan strategi pengujian sistem informasi

berbasis web

E. Saran Cara Pengguaan Modul
Dalam menggunakan modul ini peserta diklat disarankan untuk belajar

menggunakan komputer dan hendaknya melakukan instalasi perangkat lunak

yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas-tugas mandiri, khususnya pada

kegiatan belajar 5 yang fokus pada praktek pengembangan sistem informasi.
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PENGENALAN SISTEM INFORMASI

A. Tujuan
1. Mengetahui definisi dan sejarah perkembangan sistem informasi.

2. Mempunyai gambaran umum mengenai tahap-tahap yang dilalui dalam

pengembangan sistem informasi.

3. Mempunyai gambaran umum mengenai analisis dan desain sistem informasi.

B. Indikator
1. Peserta diklat mengetahui definisi dan sejarah perkembangan sistem

informasi.

2. Peserta diklat mempunyai gambaran umum mengenai tahap-tahap yang

dilalui dalam pengembangan sistem informasi.

3. Peserta diklat mempunyai gambaran umum mengenai analisis dan desain

sistem informasi.

C. Uraian Materi
1. Definisi Sistem Informasi

Sistem ialah interaksi dari elemen-elemen yang saling berkaitan bekerja

sama untuk mencapai tujuan. Elemen-elemen tersebut ialah elemen sistem

konvensional (data, manusia dan prosedur) dan elemen sistem modern (data,

manusia, prosedur, hardware dan software). Ilustrasi mengenai sebuah sistem

dapat dilihat pada gambar 1. Sebuah sistem menerima masukan, memrosesnya,

dan kemudian menghasilkan suatu keluaran. Sistem tersebut mampu bekerja

karena komponen-komponen di dalamnya saling berinteraksi untuk

menghasilkan keluaran. Dalam melakukan prosesnya, kinerja sistem sangat

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya.
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Gambar 1 Ilustrasi Sistem

Informasi ialah hasil pengolahan data yang berguna bagi penerimanya.

Sistem informasi ialah interaksi antara data, manusia dan prosedur (yang

didukung oleh hardware dan software) untuk memberikan suatu penyelesaian

berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan

selanjutnya baik untuk jangka pendek, menengah atau panjang dalam sebuah

organisasi. Dengan kata lain, sistem informasi juga adalah suatu kumpulan dari

komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada

suatu organisasi untuk mendukung kegiatan bisnis organisasi.

Pada awalnya sistem informasi tidak harus dikaitkan dengan teknologi

informasi, namun seiring perkembangan jaman, saat ini suatu sistem informasi

tidak dapat lepas dari penggunaan teknologi informasi.

Penggunaan teknologi informasi pada suatu sistem informasi mulai

berkembang sekitar tahun 1960an. Pada periode tersebut, sistem informasi yang

digunakan masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan teknologi perangkat keras

maupun perangkat lunak masih sangat jauh jika dibandingkan dengan kondisi

Komponen 1

Komponen 2

Komponen 3

Komponen

Environment

System

INPUT OUTPUT
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sekarang. Tujuan utama sistem informasi pada saat itu adalah untuk melakukan

otomatisasi proses bisnis yang berjalan pada organisasi. Pada periode sekitar

tahun 1970an, sistem informasi sudah lebih berkembang. Perkembangan sistem

informasi saat itu didominasi dari sudut pandang data. Teknologi basis data saat

itu berkembang cukup pesat. Jadi, fokus utama sistem informasi saat itu adalah

penyimpanan dan pengaksesan data. Pada saat itu sistem informasi biasanya

masih digunakan pada suatu bagian organisasi, khususnya bagian keuangan.

Oleh karena itu, kita sekarang sering kali melihat pada suatu organisasi,

departemen/bagian sistem informasi (kadang juga disebut bagian teknologi

informasi) berada di bawah departemen keuangan.

Pada periode tahun 1980an, sistem informasi berkembang lebih ke arah

CSCW (Computer Support Cooperative Work). CSCW adalah aplikasi yang

mendukung kerjasama dalam organisasi, misalnya pemanfaatan email, dokumen

editor, dan lain-lain. Pada periode ini, sistem informasi mulai mengarah ke bentuk

client server. Selain itu, pada periode ini pemanfaatan sistem informasi sudah

mulai bertambah luas. Sistem informasi sudah dimanfaatkan pada bermacam-

macam bagian organisasi, misalnya bagian keuangan, sumber daya manusia,

pemasaran, dan lain-lain.

Pada tahun 1990an, internet berkembang sangat cepat. Perkembangan

tersebut juga mendorong perkembangan sistem informasi. Sistem informasi

mulai dimanfaatkan teknologi internet maupun teknologi web. Pada saat itu

usaha untuk membuat suatu sistem informasi yang terintegrasi untuk seluruh

organisasi sudah mulai dilakukan. Perusahaan-perusahaan perangkat lunak

besar di dunia juga mulai mengembangkan sistem informasi yang disesuaikan

dengan best practice yang ada, misalnya aplikasi ERP (Enterprise Resource

Planning), CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain

Management), dan lain-lain.

Pada tahun 2000an, sistem informasi berkembang semakin pesat.

Perkembangan ini didorong dengan semakin berkembangan teknologi internet,

dengan kapasitas semakin besar dan harga yang semakin murah. Sudah banyak

organisasi yang telah mengintegrasikan sistem informasi mereka dengan sistem

informasi organisasi lain untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut.

Pada masa mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi.

Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat,
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mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang

mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem

informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam

sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien.

2. Definisi Pengembangan Sistem Informasi
Pengembangan sistem informasi ialah satu set aktivitas, metode, praktik

terbaik, siap dikirimkan, dan peralatan terotomasi yang digunakan oleh

stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan

perangkat lunak.

Biasanya pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama

sudah tidak bisa mengimbangi/memadai kebutuhan atau pun perkembangan

perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi

pengembangan sistem, antara lain:

 Menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama

secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada.

 Suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu

atau menyelesaikan suatu masalah.

 Memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian

kecil yang dapat dikelola.

Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru

untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan/memperbaiki sistem

yang telah ada.

Dengan telah dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan

terjadi peningkatan-peningkatan di sistem yang baru, yaitu meningkatkan:

 Performance (kinerja), peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru

sehingga menjadi lebih efektif.

 Kinerja dapat diukur dari throughput (jumlah dari pekerjaan yang dapat

dilakukan suatu saat tertentu dan response time (rata-rata waktu yang

tertunda diantara dua transaksi/pekerjaan ditambah dengan waktu response

untuk menanggapi pekerjaan tersebut).

 Information (informasi), peningkatan terhadap kualitas informasi yang

disajikan.
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 Economy (ekonomis), peningkatan terhadap manfaat manfaat / keuntungan-

keuntungan / penurunan-penurunan biaya yang terjadi.

 Control (pengendalian), peningkatan terhadap pengendalian untuk

mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta

kecurangankecurangan yang dan akan terjadi.

 Efficiency (efisiensi), peningkatan terhadap efisiensi operasi.

 Services (pelayanan), peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh

sistem.

3. Prinsip dan Perlunya Pengembangan Sistem Informasi
3.1 Prinsip Pengembangan Sistem Informasi

Beberapa prinsip yang harus digunakan pada saat pengembangan sistem

adalah:

 Prinsip - 1 : Libatkan para pengguna sistem

Guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembang sistem, maka

dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik harus melibatkan

pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang

sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem

ini adalah mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh pihak manajemen.

 Prinsip - 2 : Gunakan pendekatan pemecahan masalah

Pendekatan pemecahan masalah yang klasik adalah:

o Mempelajari dan memahami masalah, konteks dan pengaruhnya.

o Mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi.

o Mengidentifikasikan solusi-solusi calon yang memenuhi persyaratan dan

memilih solusi terbaik.

o Merancang dan atau mengimplementasikan solusi terpilih.

o Mengamati dan mengawasi pengaruh solusi dan memperbaiki solusi

tersebut.

Analis sistem harus mendekati semua proyek dengan menggunakan

beberapa variasi pendekatan pemecahan masalah tersebut.

 Prinsip - 3 : Bentuklah fase dan aktivitas

Fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah

definisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis,
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analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan pengujian serta

instalasi dan pengujian.

 Prinsip - 4 : Dokumentasikan sepanjang pengembangan

Dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya.

Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai

proses tersebut selesai dilakukan.

 Prinsip - 5 : Bentuklah Standar

Untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem, organisasi beralih ke

standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise.

Contoh standarnya adalah:

o Teknologi database – engine

o Teknologi perangkat lunak

o Teknologi antarmuka

 Prinsip - 6 : Kelola proses dan proyek

o Manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang

mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaan, dan

memperbaiki metodologi („proses‟) terpilih organisasi untuk

pengembangan sistem. Manajemen proses peduli dengan fase, aktivitas,

barang siap dikirim, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan

secara konsisten ke semua proyek.

o Manajemen proyek adalah proses pelingkupan, perencanaan, penyediaan

staf, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sebuah proyek

untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan biaya minimal,

dalam keragka waktu yang ditentukan dan dengan kualitas yang dapat

diterima.

 Prinsip - 7 : Membenarkan sistem informasi sebagai investasi modal

Pengembangan suatu sistem tentu memerlukan modal yang besar sehingga

pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan

itu sendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap investasi modal

adalah semua alternatif yang ada harus diinvestigasi, dan investasi yang

terbaik harus bernilai. Hasil yang diperoleh dengan menyeimbangkan biaya

seumur hidup pengembangan, perawatan dan pengoperasian sebuah sistem

informasi dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sistem itu.

 Prinsip - 8 : Janganlah takut untuk membatalkan atau merevisi lingkup
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Pendekatan creeping commitment dapat dilakukan untuk merevisi lingkup,

yaitu strategi tempat kepraktisan dan risiko dievaluasi ulang secara

berkesinambungan melalui sebuah proyek. Anggaran dan tenggat waktu

proyek disesuaikan. Mendefinisikan bagaimana tiap unit bisnis akan

berkontribusi pada rencana enterprise.

 Prinsip - 9 : Bagilah dan taklukkan

Dalam analisis sistem, prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan

berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar (sistem) kedalam bagian-

bagian (subsistem) yang lebih mudah dikelola, menyederhanakan proses

pemecahan masalah.

 Prinsip - 10 : Desainlah sistem untuk pertumbuhan dan perubahan

Bisnis-bisnis berubah setiap waktu, kebutuhan berubah, prioritas juga

berubah. Untuk alasan ini maka metodologi yang baik harus mencakup

kenyataan perubahan. Sistem harus didesain untuk mengakomodasi

persyaratan-persyaratan pertumbuhan dan perubahan.

3.2 Perlunya Pengembangan Sistem Informasi
Dengan seiringnya perkembangan jaman maka sebuah sistem tentu tidak

selamanya dapat digunakan dengan baik. Untuk itu perlu ada perubahan

terhadap sistem tersebut baik dengan cara memperbaiki sistem yang lama atau

pun jika perlu untuk mengganti sistem yang lama. Ada beberapa hal yang

mendasari hal tersebut, antara lain:

 Ada permasalahan pada sistem yang lama.

Permasalahan yang dimaksud disini seperti adanya ketidakberesan pada

sistem yang lama sehingga hasilnya pun tidak sesuai dengan yang

diharapkan. Contohnya: terdapat kesalahan-kesalahan baik yang disengaja

atau pun tidak yang menyebabkan data pada suatu perusahaan tidak dapat

terjamin kebenarannya, adanya kesempatan atau peluang anggota dari

sistem tersebut untuk melakukan kecurangan. Permasalahan yang lain juga

dapat disebabkan oleh pertumbuhan organisasi tersebut. Contohnya : pada

sebuah perusahaan perdagangan yang berkembang yang sebelumnya hanya

sebatas dalam kota, kini tumbuh hingga skala nasional bahkan internasional.

Pertumbuhan organisasi (perusahaan) memaksa sistem yang dimiliki

sebelumnya harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja dari perusahaan
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tersebut, misalnya transaksi yang sebelumnya bersifat konvensional kini lebih

modern dengan memanfaatkan internet.

 Untuk meraih kesempatan (opportunities).

Sebuah sistem harus diperbaiki atau dikembangkan juga disebabkan untuk

meraih kesempatan dari suatu organisasi atau perusahaan. Misalnya pada

tingkat manajer pada sebuah perusahaan dituntut untuk cepat menghasilkan

suatu kebijakan agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih

banyak, sehingga perusahaan tersebut memanfaatkan Sistem Pendukung

Keputusan agar kebijakan yang didapat lebih cepat.

 Adanya instruksi-instruksi (directives).

Sistem harus diperbaharui atau dikembangkan juga disebabkan oleh faktor

eksternal seperti pemerintah. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah

memaksa sebuah perusahaan menggunakan sistem yang tidak bertentangan

dengan kebijakan tersebut.

Pengembangan atau pembuatan sebuah sistem tentu tidak memakan

biaya yang sedikit, sehingga organisasi harus secara bijak menentukan apakah

sistem yang digunakan masih layak untuk dipakai atau sudah harus

dikembangkan atau diganti. Indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang

lama harus diperbaiki, ditingkatkan bahkan diganti keseluruhannya adalah

adanya:

 Keluhan dari pelanggan

 Pengiriman barang yang sering tertunda

 Pembayaran gaji yang terlambat

 Laporan yang tidak tepat waktu

 Isi laporan yang (sering) salah

 Tanggung jawab yang tidak jelas

 Waktu kerja yang berlebihan

 Ketidakberesan kas

 Produktivitas tenaga kerja yang rendah

 Banyak pekerja yang menganggur

 Kegiatan yang tumpang tindih

 Tanggapan yang lambat terhadap konsumen

 Kehilangan kesempatan kompetisi pasar
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 Kesalahan-kesalahan manual yang tinggi

 Persediaan barang yang terlalu tinggi

 Pemesanan kembali barang yang tidak efisien

 Biaya operasi yang tinggi

 File-file yang kurang teratur

 Keluhan dari supplier karena tertundanya pembayaran

 Tumpukan back-order (tertundanya pengiriman karena kurangnya persediaan

barang)

 Investasi yang tidak efisien

 Peramalan penjualan dan produksi tidak tepat

 Kapasitas produksi yang menganggur (idle capacities)

 Pekerjaan manajer yang terlalu praktis.

Pengembangan sistem informasi dilakukan untuk mendukung kegiatan

bisnis dalam organisasi, tahapannya terdiri dari inisialisasi, analisis, desain, dan

implementasi. Pengembangan sistem informasi dapat berupa pembuatan suatu

sistem baru maupun penambahan atau perubahan modul pada sistem yang

sudah ada. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi

mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi sering

kali disebut juga sebagai System Development Life Cycle (SDLC).

Dalam pengembangan sistem informasi, terdapat 2 (dua) hal utama yang

harus diperhatikan.

 Produk. Produk adalah produk yang harus dihasilkan pada setiap tahap

pengembangan sistem informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam

setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk

akhir.

 Proses. Proses adalah proses pengembangan sistem informasi. Proses ini

meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahap feasibility sampai

implementation. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal

maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar.

4. Tim Pengembang Sistem Informasi
Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan

oleh
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sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi sebagai berikut:

 Project Leader yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem

informasi. Seorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber

daya agar sistem informasi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang

telah ditetapkan. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi,

seorang project leader sebaiknya tidak merangkap jabatan lain untuk

menghindari adanya konflik kepentingan.

 System Analyst yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap

kebutuhan user dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan user tersebut

dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim

pengembangan sistem informasi. Seorang system analyst yang baik

sebaiknya mempunyai pengetahuan dibidang sistem informasi dan

pengembangan perangkat lunak sehingga dia mampu merepresentasikan

kebutuhan user dengan baik dalam suatu dokumen. Selain itu, system analyst

juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan umum yang luas agar

mempermudah dalam memahami kebutuhan user.

 System Designer yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem

berdasarkan dokumen kebutuhan user.

 Programmer yaitu orang yang bertugas untuk mengimplementasikan desain

tersebut menjadi kode program.

 Software Quality Assurance (SQA) yaitu orang yang bertugas untuk

memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan

baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai yang diharapkan.

5. Pendekatan dan Metodologi Pengembangan Sistem
5.1 Pendekatan Pengembangan Sistem

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk pengembangan

sistem

dan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain:

 Metodologi yang digunakan:

o Pendekatan klasik: pendekatan di dalam pengembangan sistem

mengikuti tahapan daur/siklus hidup sistem tanpa dibekali alat-alat dan

teknik-teknik yang memadai. Permasalahan yang akan timbul antara lain
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pengembangan software akan sulit, biaya perawatan dan pemeliharaan

mahal, kemungkinan kesalahan sistem besar dan keberhasilan sistem

kurang terjamin.

o Pendekatan terstruktur: pendekatan di dalam pengembangan sistem

mengikuti tahapan daur/siklus hidup sistem dan dibekali alat-alat dan

teknik-teknik yang memadai.

 Sasaran yang ingin dicapai:

o Pendekatan sepotong: pendekatan di dalam pengembangan sistem yang

menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu saja. Dilihat

hanya pada sasaran aplikasi saja.

o Pendekatan sistem: pendekatan ini memperhatikan sistem informasi

sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk masing-masing kegiatan

atau aplikasinya.

 Cara menentukan kebutuhan dari sistem:

o Pendekatan bawah-naik (bottom – up), dalam pendekatan ini dilakukan

perumusan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan

merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan pada transaksinya.

o Pendekatan atas-turun(top – down), pendekatan ini mulai mendefinisikan

sasaran dan kebijaksanaan organisasi.

 Cara mengembangkannya:

o Pendekatan sistem-menyeluruh, pendekatan yang mengembangkan

sistem secara serentak dan menyeluruh.

o Pendekatan moduler, pendekatan yang memecah sistem yang rumit

menjadi beberapa bagian atau modul yang lebih sederhana.

 Teknologi yang digunakan:

o Pendekatan lompatan jauh (great loop approach), menerapkan

perubahan secara menyeluruh dengan serentak menggunakan teknologi

canggih.

o Pendekatan berkembang (evolutionary approach), pendekatan yang

menggunakan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang

memerlukan saja pada saat itu dan akan terus berkembang dengan

mengikuti kebutuhan.

o
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5.2 Metodologi Pengembangan Sistem
Metodologi adalah kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, konsep

pekerjaan, aturan yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni dan disiplin

ilmu lainnya.

Metode adalah aturan, cara, teknik yang sistematik untuk mengerjakan

sesuatu.

Metodologi pengembangan sistem adalah metode-metode,

prosedurprosedur yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem

informasi.

Terdapat macam-macam representasi metodologi pengembangan sistem,

yaitu:

 Architected Rapid

 Application Development (Architected RAD)

 Dynamic Systems Development Methodology (DSDM)

 Joint Application Development (JAD)

 Information Engineering (IE)

 Rapid Application Development (RAD)

 Rational Unified Process (RUP)

 Structured Analysis and Design (SAD)

 eXtreme Programming (XP)

Dalam pengembangan sistem informasi, penjadwalan proses merupakan

hal yang harus diperhatikan dengan serius. Jika sejak awal kita telah gagal

dalam membuat jadwal yang baik, maka dapat dipastikan proyek tersebut akan

kacau sehingga mengakibatkan molornya waktu proyek dan membengkaknya

biaya.

Ketika dilihat sekilas, penjadwalan seperti Tabel 1 di bawah terlihat cukup

baik. Tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, Tabel 1 menunjukkan sebuah

penjadwalan yang tidak realistis. Tabel 2 menunjukkan penjadwalan yang lebih

realistis. Berikut ini adalah beberapa penyebab Tabel 1 tidak realistis.

 Kegiatan feasibility hanya dilakukan pada saat awal proyek dan kegiatan

analysis belum dikerjakan sama sekali. Feasibility sebaiknya dilakukan

kembali setelah melakukan analysis agar analisis resiko menjadi lebih akurat.
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 Hasil design khususnya desain antarmuka dan desain interaksi sebaiknya

diajukan ke user karena tidak mungkin hanya dengan satu kali proses

analisis, tanpa memberikan prototype, akan menghasilkan sesuai dengan

keinginan user.

 Setelah proses quality assurance tidak ada lagi proses development. Hal ini

tidak mungkin karena setiap aplikasi pasti terdapat kesalahan-kesalahan yang

harus diperbaiki. Dan tujuan kegiatan quality assurance adalah menemukan

kesalahan-kesalahan tersebut untuk kemudian diperbaiki sebelum masuk ke

tahap implementation.

Tabel 1 Penjadwalan yang tidak realistis

Tabel 2 Penjadwalan yang realistis

6. Pengertian System Development Life Cycle (SDLC)
System Development Life Cycle disingkat dengan SDLC. SDLC merupakan

siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem teknik (engineering system

development). SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama

dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam

empat kegiatan utama, yaitu initiation, analysis, design dan implementation.

Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan (purpose) dan hasil

kegiatannya (deliverable). SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman AS
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sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analyst

system, untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. SDLC mencakup

kebutuhan (requirement), validasi, pelatihan, kepemilikan (user ownership)

sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain,

implementasi, dan perawatan software. Software yang dikembangkan

berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem dengan kualitas yang tinggi,

memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan

efektif dan efsien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang

direncanakan, serta murah dalam perawatan dan pengembangan lebih lanjut.

7. Tahapan System Development Life Cycle (SDLC)
SDLC meliputi tahapan berikut:

 System initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna

mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal dan anggaran bisnis awal yang

diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang

direpresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis

yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai.

Lingkup dan tujuan pada akhirnya berpengaruh pada komitmen sumber yaitu

jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan

proyek.

 System analysis ialah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan

perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk

solusi. Analisis system ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan

pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan

kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan

dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang

bekerja, apa yang tidak bekerja dan apa yang dibutuhkan.

 System design ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan

berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam

analisis sistem. Selama desain sistem, pada awalnya akan mengekspolarasi

solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem

mengembangkan cetak biru (blueprint) dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan

untuk mengimplementasikan database, program, antarmuka pengguna dan

jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi.
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 System implementation ialah konstruksi, instalasi, pengujian dan pengiriman

sistem ke dalam produksi (artinya operasi sehari-hari). Implementasi sistem

mengontruksi sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi,

selanjutnya dilaksanakan pengujian.

D. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar yang

harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam pengetahuan dan

keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait dengan uraian materi yang

sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah isi

materinya dengan cermat.

2. Pahamilah pengertian dan dan sejarah perkembangan sistem informasi.

3. Pahamilah bagaimana tahap-tahap yang harus dilalui dalam pengembangan

sistem informasi

4. Pahamilah bagaimana gambaran umum mengenai analisi dan desain sistem

informasi

5. Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar latihan tanpa melihat

modul atau uraian materinya.

6. Periksalah jawaban-jawaban yang telah Anda kerja pada lembar Latihan dan

mecocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan.

E. Rangkuman
 Sistem ialah interaksi dari elemen-elemen yang saling berkaitan bekerja sama

untuk mencapai tujuan. Elemen-elemen tersebut ialah elemen sistem

konvensional (data, manusia dan prosedur) dan elemen sistem modern (data,

manusia, prosedur, hardware dan software)

 Informasi ialah hasil pengolahan data yang berguna bagi penerimanya

 Sistem informasi ialah interaksi antara data, manusia dan prosedur (yang

didukung oleh hardware dan software) untuk memberikan suatu penyelesaian

berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan

keputusan selanjutnya baik untuk jangka pendek, menengah atau panjang

dalam sebuah organisasi.
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 Pengembangan sistem informasi ialah satu set aktivitas, metode, praktik

terbaik, siap dikirimkan, dan peralatan terotomasi yang digunakan oleh

stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan

perangkat lunak

 Prinsip Pengembangan Sistem Informasi

Prinsip - 1 : Libatkan para pengguna sistem

Prinsip - 2 : Gunakan pendekatan pemecahan masalah

Prinsip - 3 : Bentuklah fase dan aktivitas

Prinsip - 4 : Dokumentasikan sepanjang pengembangan

Prinsip - 5 : Bentuklah Standar

Prinsip - 6 : Kelola proses dan proyek

Prinsip - 7 : Membenarkan sistem informasi sebagai investasi modal

Prinsip - 8 : Janganlah takut untuk membatalkan atau merevisi lingkup

Prinsip - 9 : Bagilah dan taklukkan

Prinsip - 10 : Desainlah sistem untuk pertumbuhan dan perubahan

 Tim Pengembang Sistem Informasi

Project Leader

System Analyst

System Designer

Programmer

Software Quality Assurance (SQA)

 System Development Life Cycle disingkat dengan SDLC. SDLC merupakan

siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem teknik (engineering

system development). SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-

tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis

besar terbagi dalam empat kegiatan utama, yaitu initiation, analysis, design

dan implementation

 Tahapan System Development Life Cycle (SDLC

System initiation

System analysis

System design

System implementation
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F. Tugas Mandiri
1. Apakah definisi sistem, sistem informasi, dan teknologi informasi?

2. Apa perbedaan sistem informasi dan teknologi informasi?

Gambarkan keterhubungan antara sistem informasi dan teknologi informasi!

3. Jelaskan mengenai sejarah perkembangan sistem informasi!

4. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi!

5. Sebutkan tahap-tahap pengembangan sistem informasi!

G. Kunci Jawaban
Soal Basic
1. Sistem ialah interaksi dari elemen-elemen yang saling berkaitan bekerja

sama untuk mencapai tujuan.

Sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia dan prosedur (yang

didukung oleh hardware dan software) untuk memberikan suatu

penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu

tindakan keputusan selanjutnya baik untuk jangka pendek, menengah atau

panjang dalam sebuah organisasi.

Teknologi informasi adalah teknologi pengolahan data untuk mendapatkan

hasil yang berguna bagi penerimanya.

2. Perbedaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi :

Sistem Informasi lebih terkait dengan data, SDM dan prosedur dalam

sebuah organisasi sedangkan Teknologi Informasi lebih ke hardware dan

software untuk mendukung Sistem Informasi.

3. Sejarah Perkembangan Sistem Informasi

Tahun 1960an, Sistem informasi yang digunakan masih sangat terbatas,

karena teknologi perangkat keras maupun perangkat lunak masih sangat

jauh jika dibandingkan dengan kondisi sekarang. Tujuan utama sistem

informasi pada saat itu adalah untuk melakukan otomatisasi proses bisnis

yang berjalan pada organisasi.

Tahun 1970an, didominasi dari sudut pandang data. Teknologi basis data

saat itu berkembang cukup pesat.

Tahun 1980an, sistem informasi berkembang lebih ke arah CSCW

(Computer Support Cooperative Work). CSCW adalah aplikasi yang
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mendukung kerjasama dalam organisasi, misalnya pemanfaatan email,

dokumen editor, dan lain-lain.

Pada tahun 1990an, internet berkembang sangat cepat. Perkembangan

tersebut juga mendorong perkembangan sistem informasi. Sistem informasi

mulai dimanfaatkan teknologi internet maupun teknologi web

Tahun 2000an, sistem informasi berkembang semakin pesat. Perkembangan

ini didorong dengan semakin berkembangan teknologi internet, dengan

kapasitas semakin besar dan harga yang semakin murah. Sudah banyak

organisasi yang telah mengintegrasikan sistem informasi mereka dengan

sistem informasi organisasi lain untuk mendukung kegiatan organisasi

tersebut.

4. Faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi :

 Ada permasalahan pada sistem yang lama.

 Untuk meraih kesempatan (opportunities).

 Adanya instruksi-instruksi (directives).

5. Tahap-tahap pengembangan sistem informasi :

a. Feasibility

b. Analysis

c. Design

d. Development

e. Quality Assurance

f. Impelemtation
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MEMBUAT PERENCANAAN PROYEK
SISTEM INFORMASI

A. TUJUAN
1. Mempunyai gambaran mengenai hal-hal yang biasanya dilakukan sebelum

melakukan pengembangan sistem informasi.

2. Mampu melakukan perencanaan sistem khususnya sistem-sistem yang

sederhana.

3. Mampu membuat dokumentasi perencanaan sistem.

B. INDIKATOR
1. Peserta diklat mempunyai gambaran mengenai hal-hal yang biasanya

dilakukan sebelum melakukan pengembangan sistem informasi.

2. Peserta diklat mampu melakukan perencanaan sistem khususnya sistem-

sistem yang sederhana.

3. Peserta diklat mampu membuat dokumentasi perencanaan sistem.

C. URAIAN MATERI
1. Definisi Perencanaan Sistem

Perencanaan sistem atau feasibility adalah tahap pertama yang harus

dilakukan sebelum mulai melakukan pengembangan sistem informasi. Terdapat

beberapa hal yang sebaiknya dilakukan pada tahap ini, antara lain adalah

mendefinisikan proyek, memodelkan proyek, membuat perkiraan anggaran dan

penjadwalan proyek, menyeimbangkan rencana proyek dan menyetujui rencana

proyek.

2. Perlunya Perencanaan Sistem
Perencanaan sistem merupakan suatu aktivitas yang harus dilaksanakan

sebelum dikembangkannnya sebuah sistem. Perencanaan sistem perlu

dilakukan agar pembangunan/pengembangan sistem sesuai blueprint yang ada,

yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Biasanya

pengembangan sistem dilaksanakan dalam lingkup proyek. Sebelum

pelaksanaan proyek pengembangan sistem informasi dimulai, maka proyek
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tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan. Pengambil

keputusan pada suatu organisasi yaitu manajemen tingkat atas (executive).

Namun, kadang-kadang manajemen akan meminta pendapat bawahannya,

manajer level menengah (middle manager) maupun calon pengguna aplikasi

(functional user), dalam melakukan pengambilan keputusan pelaksanaan proyek.

Oleh karena itu, dalam melakukan pendefinisian proyek, anda harus

memahami karakteristik kebutuhan para pengambil keputusan. Berikut ini adalah

karakteristik umum mengenai orang-orang yang terlibat pengambilan keputusan

tersebut.

 Executive (manajemen tingkat atas)

Prioritas utama executive adalah ROI (Return On Invesment). Jadi agar

proyek dapat disetujui, maka anda harus mampu meyakinkan mereka bahwa

proyek tersebut dapat meningkatkan ROI.

 Middle manager (manajer level menengah)

Prioritas utama middle manager biasanya adalah bagaimana meningkatkan

produktivitas kerja. Jadi sistem informasi yang akan dikembangkan tersebut

harus mampu menunjukkan seberapa besar produktivitas kerja akan

meningkat dengan adanya sistem baru tersebut.

 Functional user (pengguna aplikasi langsung)

Kebutuhan utama functional user adalah suatu aplikasi yang akan

mempermudah pekerjaan mereka. Jadi jika functional user dilibatkan dalam

pengambilan keputusan, maka anda harus mampu menunjukkan kemudahan-

kemudahan apa yang akan diperoleh functional user dengan adanya sistem

informasi yang akan dikembangkan tersebut.

Pada tahap ini, dokumen yang dihasilkan adalah dokumen proposal

proyek. Sebuah dokumen proposal proyek tersebut minimal terdiri dari hal-hal

sebagai berikut:

 Keuntungan yang akan diperoleh calon pengguna dengan adanya sistem

informasi yang akan dikembangkan tersebut. Anda sebaiknya mengetahui

siapa yang mengambil keputusan pengadaan sistem baru dan tunjukkan

kelebihan sistem baru tersebut sesuai dengan karakteristik kebutuhannya.
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 Rencana biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan, jika anda menjual

sistem informasi tersebut ke pihak lain, berarti rencana biaya pengembangan

di sini diganti dengan harga sistem informasi yang anda jual.

 Waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem.

3. Proses Perencanaan Sistem
Proses perencanaan sistem dilakukan dengan:

 Menetapkan suatu kerangka kerja strategi menyeluruh untuk memenuhi

kebutuhan informasi pemakai.

 Melibatkan manajer senior, pemakai senior dan profesional sistem.

 Memastikan bahwa proyek yang diusulkan dievaluasi dan diprioritaskan.

 Memenuhi alasan untuk melakukan perencanaan sistem:

o Dihubungkan dengan rencana bisnis

o Menghindari sejumlah kerugian

 Membagi tugas dan tanggung jawab pada orang yang merencanakan sistem:

o Steering Committee (SC), Chief Information Officer (CIO), Chief Executive

Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO) dan Eksekutif Senior.

o Tugas SC : merupakan penghubung antara tujuan bisnis dan sistem

informasi yang membantu untuk mencapai tujuan tersebut.

 Membuat komponen laporan:

o Komponen keseluruhan berhubungan dengan sumber daya yang akan

diperoleh (3-5 tahun), meliputi : personil baru, hardware, software,

peralatan telekomunikasi, lokasi computer dan keamanan.

o Komponen aplikasi: suatu portfolio yang disetujui dari proposal proyek

sistem, secara luas menyatakan apa saja yang termasuk dalam

komponen keseluruhan.

 Melakukan komunikasi dengan analis sistem

o Keduanya berhubungan dengan proses mendefinisikan kebutuhan

pemakai

o Perbedaannya pada cakupan dan tahap rinci

 Memastikan bahwa pada perencanaan sistem, suatu sistem yang diusulkan

harus layak dan mendukung faktor strategik. Untuk menilai kedua
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kemungkinan tersebut maka harus diadakan evaluasi terhadap faktor

kelayakan dan faktor strategi.

4. Pemodelan Proyek
Pemodelan proyek mempunyai fokus pada pembuatan simulasi mengenai

usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek. Pemodelan ini

menghasilkan sebuah WBS (Work Breakdown Structure) yang digunakan untuk

menentukan semua usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan

sukses. WBS adalah daftar semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk

menghasilkan produk yang diinginkan.

Dalam sebuah proyek, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Sebuah pekerjaan yang kompleks, sebaiknya dipecah lagi menjadi beberapa

subpekerjaan. Dan beberapa pekerjaan yang terlalu kecil dan detail sebaiknya

digabungkan menjadi sebuah pekerjaan. Dalam menentukan pekerjaan apa saja

yang harus dilakukan dalam sebuah proyek, agar tidak ada yang terlalu

kompleks maupun terlalu detail, sangat tergantung dari pengalaman seseorang

dan besar atau kecilnya proyek.

Pembuatan WBS membutuhkan kontribusi dari anggota tim yang akan

terlibat dalam proyek tersebut. Sebuah metode yang efektif dalam pembuatan

WBS adalah membuat sebuah sesi diskusi yang melibatkan semua anggota tim

dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan ide-ide yang

mereka miliki. Setelah WBS selesai dibuat, tim tersebut kemudian harus

menggambarkan keterhubungan antara setiap tugas pekerjaan, tugas apa yang

harus sudah selesai sebelum tugas lain dilakukan. Keterhubungan antar

pekerjaan ini nanti dibutuhkan dalam melakukan proses penjadwalan.

Perkiraan dan penjadwalan proyek ini fokus kepada penentuan waktu,

biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek.

Kebanyakan orang yang melakukan estimasi, biasanya mulai melakukan

estimasi dengan cara menentukan seberapa besar man-hours atau man-days

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Angka ini nanti juga

dibutuhkan dalam menentukan waktu dan biaya yang dibutuhkan.

Berikut ini adalah tujuh tahapan proses estimasi.

 Langkah 1: Membuat estimasi pekerjaan
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Estimasi pekerjaan seharusnya melibatkan anggota tim yang menjalankan

pekerjaan tersebut. Sehingga estimasi tersebut akan realistis dan anggota tim

akan punya komitmen dan termotivasi untuk mencapai estimasi tersebut.

Estimasi ini kemudian dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan jadwal

dan sumber daya yang ada.

 Langkah 2: Membuat perencanaan awal

Perencanaan awal proyek berisi sebuah jadwal yang dibuat berdasarkan

ketergantungan antar pekerjaan (task) dan estimasi pekerjaan tersebut.

Jadwal tersebut berisi kapan pekerjaan dimulai, berapa lama, dan kapan

pekerjaan tersebut harus sudah selesai. Biaya dapat dihitung dari pekerjaan

apa saja yang harus dilakukan dan biaya untuk pembelian barang.

 Langkah 3: Membandingkan perencanaan awal dengan tujuan

Tahap selanjutnya adalah pembandingkan antara tujuan awal proyek dengan

estimasi rencana jadwal dan biaya yang sudah dilakukan. Tujuan awal proyek

biasanya merupakan hal yang konstan dan telah disetujui oleh executive.

Negosiasi ini tidak diperlukan jika tujuan awal telah sesuai dengan rencana

jadwal dan biaya yang dilakukan. Tetapi jika tidak sesuai, maka langkah 4, 5,

6 harus dilakukan.

 Langkah 4 : Negosiasi perubahan untuk estimasi

Anda melakukan perubahan estimasi mengenai rencana waktu dan anggaran

agar sesuai dengan tujuan awal. Langkah ini mengandung risiko sangat besar

apabila anda melakukannya tanpa persetujuan anggota tim yang lain, maka

anda akan kehilangan komitmen dan motivasi anggota tim. Anggota tim akan

beranggapan jadwal dan anggarannya tidak realistis, sehingga kemungkinan

proyek gagal menjadi sangat besar.

 Langkah 5 : Negosiasi perubahan untuk tujuan proyek

Langkah ini adalah melakukan negosiasi dengan executive karena dengan

perubahan estimasi yang telah anda lakukan, rencana awal tersebut tidak

realistis. Perubahan rencana tersebut dapat berupa penambahan waktu dan

anggaran maupun pengurangan kompleksitas sistem. Usahakan agar sebisa

mungkin rencana yang anda lakukan telah disetujui oleh anda, anggota tim

anda, dan executive.

 Langkah 6 : Membuat keputusan terus atau berhenti



32

Setelah melakukan langkah 4 dan 5, anda harus mengambil keputusan

apakah akan meneruskan proyek tersebut maupun tidak.

 Langkah 7 : Mempersiapkan jadwal dan anggaran

Rencana awal pengembangan sistem informasi telah siap. Rencana ini terdiri

dari tiga hal, yaitu jadwal kegiatan (waktu mulai, durasi, dan waktu selesai),

alokasi sumber daya manusia terhadap kegiatan, dan rencana anggaran.

Setelah rencana anggaran dan jadwal selesai dibuat, hal yang harus

dilakukan selanjutnya adalah menyeimbangkan rencana proyek tersebut dengan

kondisi organisasi. Biasanya sebuah organisasi akan menjalankan beberapa

proyek. Dan dalam organisasi tersebut uang dan sumber daya manusia

merupakan hal yang terbatas. Jadi hal yang harus dilakukan adalah mengatur

jadwal dan anggaran agar semua proyek yang sedang dikerjakan dapat berjalan

dengan baik.

Terdapat bermacam-macam perangkat lunak yang dapat digunakan untuk

membantu mengelola sumber daya tersebut. Dengan pengelolaan yang baik,

maka sumber daya uang dan manusia dapat tersedia pada saat dibutuhkan.

Tahap terakhir adalah persetujuan rencana, dokumen terkait rencana

target (target tanggal selesai, target biaya, target rencana penggunaan sumber

daya). Dokumen ini merupakan dokumen persetujuan antara project leader,

executive, dan client yang akan digunakan sebagai acuan jika selama proyek

berlangsung terjadi perubahan ruang lingkup proyek dan juga digunakan sebagai

acuan mengukur performa tim.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN
Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar yang

harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam pengetahuan dan

keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait dengan uraian materi yang

sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah isi

materinya dengan cermat.

2. Pahamilah Definisi Perencanaan Sistem.

3. Pahamilah bagaimana perlunya perencanaan sistem

4. Pahamilah bagaimana proses perencanaan sistem
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5. Pahamilah maksud dari pemodelan proyek

6. Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar latihan tanpa melihat

modul atau uraian materinya.

7. Periksalah jawaban-jawaban yang telah Anda kerja pada lembar Latihan dan

mecocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan.

E. RANGKUMAN
 Perencanaan sistem atau feasibility adalah tahap pertama yang harus

dilakukan sebelum mulai melakukan pengembangan sistem informasi

 Perencanaan sistem perlu dilakukan agar pembangunan/pengembangan

sistem sesuai blueprint yang ada, yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan

sasaran organisasi. Biasanya pengembangan sistem dilaksanakan dalam

lingkup proyek

 Pada tahap ini, dokumen yang dihasilkan adalah dokumen proposal proyek

 Pemodelan proyek mempunyai fokus pada pembuatan simulasi mengenai

usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek.

F. TUGAS MANDIRI
Soal Benar Salah
1. Perencanaan sistem merupakan tahap awal pengembangan sistem

informasi. (B/S)

2. Perencanaan sistem dilakukan dengan menetapkan suatu kerangka kerja

strategi menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. (B/S)

3. Ada enam langkah untuk tahapan proses estimasi. (B/S)

4. Salah satu tahapan dalam proses estimasi adalah memutuskan untuk terus

melanjutkan proyek atau proyek dihentikan. (B/S)

5. Sebuah WBS (Work Breakdown Strucure) adalah penguraian hierarchies

proyek menjadi tugas-tugas dan sub-sub tugas. Beberapa tugas mewakili

penyelesaian milestone atau penyelesaian produk-produk jadi selama

proyek. (B/S)
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Soal Essay
1. Apa akibatnya jika pengembangan sistem informasi tidak melalui tahap

perencanaan sistem?

2. Sebutkan langkah-langkah perencanaan sistem!

3. Apakah yang dimaksud dengan WBS?

G. KUNCI JAWABAN
Kunci Jawaban Soal benar Salah
1. B 2. B 3. S 4. B 5. B

Kunci Jawaban Soal Essay
1. Pembangunan/pengembangan sistem akan keluar dari blueprint yang ada,

dan ada kemungkinan tidak sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran

organisasi

2. Langkah-langkah perencanaan sistem :

 Menetapkan suatu kerangka kerja strategi menyeluruh untuk memenuhi

kebutuhan informasi pemakai.

 Melibatkan manajer senior, pemakai senior dan profesional sistem.

 Memastikan bahwa proyek yang diusulkan dievaluasi dan diprioritaskan

 Memenuhi alasan untuk melakukan perencanaan sistem

 Membagi tugas dan tanggung jawab pada orang yang merencanakan

sistem

 Membuat komponen laporan

 Melakukan komunikasi dengan analis sistem

 Memastikan bahwa pada perencanaan sistem, suatu sistem yang

diusulkan harus layak dan mendukung faktor strategik

3. WBS (Work Breakdown Structure) adalah daftar semua pekerjaan yang

harus dilakukan untuk menghasilkan produk yang diinginkan
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MEMBUAT ANALISA WORKFLOW SISTEM INFORMASI

A. TUJUAN
1. Memahami mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan selama tahap analisis

sistem

2. Mengetahui teknik apa saja yang digunakan untuk melakukan analisis sistem

3. Mampu melakukan analisis sistem menggunakan teknik yang berbeda-beda

4. Mampu membuat sebuah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem informasi

dengan baik.

B. INDIKATOR
1. Peserta diklat memahami mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan selama

tahap analisis sistem

2. Peserta diklat mengetahui teknik apa saja yang digunakan untuk melakukan

analisis sistem

3. Peserta diklat mampu melakukan analisis sistem menggunakan teknik yang

berbeda-beda

4. Peserta diklat mampu membuat sebuah dokumen spesifikasi kebutuhan

sistem informasi dengan baik.

C. URAIAN MATERI
1. Definisi Analisis Sistem

Kegiatan analisis sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah

berjalan, melihat bagian mana yang bagus dan tidak bagus, dan kemudian

mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru.

Hal tersebut terlihat sederhana, namun sebenarnya tidak. Banyak hambatan

yang akan ditemui dalam proses tersebut.

Pada banyak proyek sistem informasi, proses analisis dan desain sering

kali berjalan bersama-sama. Jadi selama kegiatan analisis, kegiatan desain juga

dilakukan. Hal ini dilakukan karena pada banyak kasus, user sering kesulitan

untuk mendefinisikan kebutuhan mereka. Jadi mereka akan lebih mudah

mendefinisikan kebutuhan, jika mereka telah melihat gambar rancangan sistem

yang baru, khususnya rancangan antarmuka.
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Oleh karena itu, sering kali batasan mengenai bagian mana yang dianggap

sebagai analisis dan bagian mana yang dianggap sebagai desain banyak terjadi

perbedaan. Misalnya ada yang mengatakan bahwa use case, analysis class, dan

sequence diagram merupakan bagian dari analisis. Namun ada juga pihak lain

yang menyatakan bahwa use case dan sequence diagram merupakan bagian

dari desain, dan analysis class tidak ada karena sudah ada design class.

Pada modul ini yang dibahas pada bagian analisis adalah bagaimana

metode pengumpulan data dan bagaimana mendokumentasikannya. Sedangkan

use case, class diagram, dan sequence diagram dianggap merupakan bagian

dari desain sistem dan akan dibahas pada bab yang terkait dengan UML.

2. Perlunya Analisis Sistem
Fase analisis sistem memberikan pemahaman tentang sistem yang sudah

ada dan menemukan peluang untuk pengembangan sistem menjadi lebih baik

serta memenuhi kebutuhan bisnis. Karena itu fase ini menjadi acuan penting

dalam proyek pengembangan sistem informasi.

Pendekatan analisis sistem yang populer adalah analisis terstruktur, teknik

informasi (information engineering), dan analisis berorientasi objek. Analisis

terstruktur fokus pada aliran data melalui proses-proses bisnis dan perangkat

lunak. Dikenal pula dengan nama analisis process-centered. Para analis sistem

menggambar serangkaian model proses yang disebut diagram aliran data (data

flow diagram) yang mengilustrasikan proses-proses yang ada dan/atau yang

diusulkan dalam sebuah sistem.

Analisis dengan teknik informasi fokus pada struktur data tersimpan dalam

sebuah sistem, karena itu disebut analisis data-centered. Model-model proses

dalam teknik ini digambarkan dengan diagram aliran data yang disebut

hubungan entitas (entity relationship). Analisis berorientasi objek menghilangkan

pemisahan artifisial data dan proses, sebaliknya data dan proses yang membuat

membaca memperbarui dan menghapus data itu diintegrasikan ke dalam

konstruksi yang disebut objek. Unified model language (UML) adalah standar

pemodelan yang menyediakan model-model objek.
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3. Tahapan Analisis Sistem
Analisis sistem dikendalikan oleh kepedulian bisnis para pemilik sistem dan

pengguna sistem. Para analis sistem berperan sebagai fasilitator antara pemilik

dan pengguna sistem.

Tahapan analisis sistem digambarkan pada gambar 2 di bawah ini:

Gambar 2 Tahapan Analisis Sistem

3.1 Penetapan Ruang Lingkup
Fase ini memiliki tugas :

 Mengidentifikasi masalah awal yang ada pada sistem saat ini, seperti

seberapa urgensi, tingkat visibilitas, berapa keuntungan yang akan diperoleh

dari pemecahan masalah, prioritas dan penetapan solusiuntuk memecahkan

asalah.

 Menegosiasikan ruang lingkup untuk proyek pengembangan sistem.

 Menilai kelayakan proyek, seperti contoh di bawah ini :

Tabel 3 Menilai kelayakan proyek

Pernyataan singkat
masalah atau
kesempatan

Urgens
i

Visibili
tas

Keuntung
an

Tahunan

Priori
tas

Solusi yang
diusulkan

1.Waktu respon
pesanan, diukur dari
saat menerima
pesanan sampai
pengiriman
pelanggan
meningkat rata-rata
15 hari

Segera Tinggi $175.000 2
Pengembangan

baru
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2.Ketidakkonsistenan
data dalam file-file
anggota dan
pesanan

3 bulan Tinggi $35.000 1

Perbaikan

cepat, kemudian

pengemba

ngan baru

 Mengembangkan jadual dan anggaran awal.

 Mengkomunikasikan rencana proyek.

3.2 Analisis Masalah
Selalu ada sistem saat ini atau yang sudah ada, fase ini menyediakan

analisis dengan pemahaman, kesempatan atau perintah lebih dalam yang

memicu proyek.

Fase ini memiliki tugas :

 Memahami bidang masalah. Tim analis mencoba mempelajari sistem saat ini.

Pemilik dan pengguna sistem memiliki persepsi berbeda tentang sistem yang

ada, studi yang dilakukan dengan baik dapat mengungkap kepentingan

semua pihak.

 Menganalisis masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan. Meski sudah

dilakukan di fase sebelumnya, tetapi masalah-masalah awal tersebut hanya

gejala, bukan masalah yang dipahami oleh pengguna sistem. Analisis

masalah adalah keterampilan yang sulit dikuasai, tiap masalah dianalisis

penyebab dan akibatnya.

 Menganalisis proses-proses bisnis. Dikenal juga sebagai desain ulang proses

bisnis. Tim analis akan memeriksa setiap proses bisnis dengan lebih rinci

untuk mengukur nilai yang akan ditambahkan atau dikurangi.

 Menentukan tujuan-tujuan perbaikan sistem. Tim analis menentukan kriteria di

mana semua perbaikan pada sistem akan diukur dan mengidentifikasi

batasan yang membatasi fleksibilitas semua perbaikan tersebut. Kriteria

sukses diukur dengan tujuan, setiap tujuan mewakili usaha. Contoh analisis

sebab akibat dan penentuan tujuan perbaikan sistem adalah di bawah ini :

Tabel 4 Analisis Masalah

Analisis Sebab dan Akibat Tujuan-tujuan Perbaikan Sistem
Masalah atau
Kesempatan Sebab dan Akibat Tujuan Sistem Batasan Sistem
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Waktu respon
Request tidak
dapat diterima
(terlalu lama)

Resource yang

dibutuhkan untuk

me-load halaman

terlalu besar.

Waktu loading
untuk menangani
request
berlangsung
cepat.

Kecepatan
bandwidth dan
jumlah resource
yang dapat
diload persatuan
waktu.

 Memperbarui rencana proyek.

 Mengkomunikasikan penemuan-penemuan dan rekomendasi.

3.3 Analisis Persyaratan
Hal fatal setelah fase analisis masalah adalah mulai melihat berbagai solusi

alternatif, khususnya solusi teknis. Salah satu kesalahan yang kerap terjadi di

dalam sistem informasi terbaru ditunjukkan dalam pernyataan “memastikan

sistem bekerja dan secara teknis mengesankan”. Ini sebaiknya mengenai “apa”

dan bukan “bagaimana”. Yang harus dipikirkan adalah apa yang sungguh-

sungguh dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna dari sistem yang baru.

Sistem yang baru akan selalu dievaluasi apakah memenuhi atau tidak

memenuhi sasaran dan kebutuhan bisnis, karena itu fase ini tidak dapat

diabaikan.

Tugas-tugas yang terdapat pada fase ini adalah :

 Mengidentifikasi dan menyatakan kebutuhan / persyaratan bisnis. Tugas ini

menerjemahkan sasaran-sasaran kedalam functional requirement. Functional

requirement adalah deskripsi mengenai aktivitas dan layanan yang harus

diberikan / disediakan oleh sistem.

 Membuat prioritas persyaratan sistem. Tidak semua persyaratan dibuat sama,

karena tingkatan kebutuhannya berbeda, karena itu pemilik dan pengguna

sistem harus membuat prioritas persyaratan.

 Memperbarui atau memperhalus rencana proyek. Ruang lingkup adalah

sebuah target yang berubah. Setelah mengidentifikasi persyaratan bisnis, kita

harus mundur dan menetapkan kembali pemahaman kita mengenai ruang

lingkup proyek dan memperbarui rencana proyek kita untuk melakukan

penyesuaian.

 Mengkomunikasikan pernyataan kebutuhan / persyaratan. Komunikasi adalah

sebuah tugas fase analisis persyaratan yang berlangsung terus – menerus.
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Kita harus mengkomunikasikan persyaratan dan prioritas kepada komunitas

bisnis melalui fase ini.

3.4 Desain Lojik
Pada fase ini kita menggambarkan berbagai model sistem untuk

mendokumentasikan persyaratan untuk sistem baru dan sistem yang

ditingkatkan.

3.5 Analisis Keputusan
Dengan adanya persyaratan bisnis, maka kita dapat menekankan

bagaimana sistem baru dapat diimplementasikan dengan teknologi. Di fase ini

kita mengenali kandidat solusi, menganalisa kandidat solusi dan merekomendasi

sebuah sistem yang akan dirancang, dibangun dan diimplementasikan. Contoh

analisis keputusan adalah di bawah ini :

Tabel 5 Analisis Keputusan

Karakteristik Kandidat 1 Kandidat 2 Kandidat 3 Kandidat n
Perangkat
lunak yang
diperlukan
untuk
mendesain dan
membangun
kandidat solusi.

Adobe
Dreamweaver
dan MySQL

Adobe
Dreamweaver,
Rational
Rose,
CodeIgniter

Adobe
Dreamweaver,
Rational
Rose,
CodeIgniter,
Adobe
Photoshop

4. Jenis Kebutuhan
Kebutuhan (requirement) yang dikumpulkan dengan menggunakan

wawancara, observasi, kuisioner, atau gabungan dari ketiga hal tersebut dapat

dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut (tidak semua

kebutuhan ini harus ada).

 Functional requirement. Kebutuhan yang terkait dengan fungsi produk,

misalnya sistem informasi harus mampu mencetak laporan, sistem informasi

harus mampu menampilkan grafik, dan lain-lain.

 Development requirement. Kebutuhan yang terkait tools untuk pengembangan

sistem informasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak, misalnya
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sistem informasi dikembangkan dengan menggunakan alat bantu Eclipse

untuk pengembangan dan Jude Community untuk pemodelan.

 Deployment requirement. Kebutuhan terkait dengan lingkungan di mana

sistem informasi akan digunakan baik perangkat lunak maupun perangkat

keras. Contoh kebutuhan ini misalnya sistem informasi harus mampu berjalan

pada server dengan spesifikasi perangkat keras memory 1 GB, processor

Pentium 4 2 GB, dan spesifikasi sistem operasi Ubuntu 7.4.

 Performance requirement. Kebutuhan yang terkait dengan ukuran kualitas

maupun kuantitas, khususnya terkait dengan kecepatan, skalabilitas, dan

kapasitas. Misalnya sistem informasi tersebut harus mampu diakses oleh

minimal 1000 orang pada waktu yang bersamaan.

 Documentation requirement. Kebutuhan ini terkait dengan dokumen apa saja

yang akan disertakan pada produk akhir. Dokumen yang biasanya dihasilkan

pada tahap akhir pengembangan sistem informasi antara lain dokumen teknis

(mulai dari dokumen perencanaan proyek, analisis, desain, sampai

pengujian), user manual, dan dokumen pelatihan.

 Support requirement. Kebutuhan yang terkait dukungan yang diberikan

setelah sistem informasi digunakan. Dukungan teknis tersebut misalnya

adanya pelatihan bagi calon pengguna.

 Miscellaneous requirement. Kebutuhan ini adalah kebutuhan-kebutuhan

tambahan lainnya yang belum tercakup pada beberapa kategori kebutuhan

yang telah terdefinisi di atas.

5. Teknik Pengumpulan Data
Hal pertama yang dilakukan dalam analisis sistem adalah melakukan

pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang sering

dilakukan yaitu sebagai berikut:

 Teknik Wawancara

 Teknik Observasi

 Teknik Kuisioner

5.1 Teknik Wawancara
Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mempunyai

beberapa keuntungan sebagai berikut:
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 Lebih mudah dalam menggali bagian sistem mana yang dianggap baik dan

bagian mana yang dianggap kurang baik

 Jika ada bagian tertentu yang menurut anda perlu untuk digali lebih dalam,

anda dapat langsung menanyakan kepada narasumber

 Dapat menggali kebutuhan user secara lebih bebas

 User dapat mengungkapkan kebutuhannya secara lebih bebas.

 Selain mempunyai beberapa kelebihan tersebut, teknik wawancara juga

mempunyai beberapa kelemahan.

Berikut ini adalah beberapa kelemahan dari  teknik wawancara:

 Wawancara akan sulit dilakukan jika narasumber kurang dapat

mengungkapkan kebutuhannya

 Pertanyaan dapat menjadi tidak terarah, terlalu fokus pada hal-hal tertentu

dan mengabaikan bagian lainnya.

Berikut ini adalah beberapa panduan dalam melakukan kegiatan

wawancara agar memperoleh data yang diharapkan:

 Buatlah jadwal wawancara dengan narasumber dan beritahukan maksud dan

tujuan wawancara

 Buatlah panduan wawancara yang akan anda jadikan arahan agar pertanyaan

dapat fokus kepada hal-hal yang dibutuhkan. Panduan wawancara antara lain

adalah :

Tabel 6 Panduan Wawancara

Yang Harus Dilakukan Yang Harus Dihindari

 Bersikap sopan

 Jadilah pendengar yang baik

 Terkendali

 Menyelidiki

 Amati perangainya dan komunikasi

nonverbalnya

 Sabar

 Menjaga sikap formal tapi santai

 Melontarkan pertanyaan yang

tidak perlu

 Lebih banyak berbicara

 dibanding mendengarkan

 Menggunakan kata-kata jargon

dan kasar

 Berdebat dengan partisipan

 Mengkritik dan menyindir

partisipan
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 Gunakan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami. Hindari pertanyaan

yang panjang dan kompleks.

 Wawancara umumnya terdiri dari tiga fase yaitu pembukaan, isi dan

kesimpulan. Pembukaan bertujuan mempengaruhi atau memotivasi orang

yang diwawancarai (narasumber) untuk berpartisipasi dan berkomunikasi

dengan membangun lingkungan/suasana yang ideal. Isi adalah fase dimana

pewawancara memberikan pertanyaan kemudian  mendengarkan/mengamati

dengan baik jawaban verbal maupun nonverbal dari partisipan. Kesimpulan

merupakan tahap akhir dimana pewawancara menunjukkan penghargaan dan

menyampaikan kesimpulan dari hasil wawancara.

 Cobalah untuk menggali mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang

telah berjalan sebelumnya.

 Anda boleh berimprovisasi dengan mencoba menggali bagian-bagian tertentu

yang menurut anda penting, misalnya melewati pertanyaanpertanyaan yang

sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya, atau dapat dihapus jika dianggap

tidak relevan berdasarkan informasi yang sudah diketahui secara pasti selama

wawancara.

 Catat hasil wawancara tersebut.

5.2 Teknik Observasi
Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner mempunyai

keuntungan yaitu :

 Hasilnya lebih objektif, karena kuisioner dapat dilakukan kepada banyak orang

sekaligus

 Waktunya lebih singkat.

Sedangkan kelemahan pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner

adalah sebagai berikut :

 Responden cenderung malas untuk mengisi kuisioner

 Sulit untuk membuat pertanyaan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami.

Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat

teknik kuisioner menghasilkan data yang baik :

 Hindari pertanyaan isian, karena responden biasanya malas untuk menulis

banyak, dan jika responden menuliskan sesuatu sering kali susah untuk
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dipahami. Contoh pertanyaan yang memudahkan responden adalah pilihan

ganda. Pertanyaan pilihan ganda memudahkan anda untuk melakukan

rekapitulasi data hasil kuisoner

 Buatlah pertanyaan yang tidak terlalu banyak

 Buatlah pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas.

Di bawah ini adalah contoh-contoh pertanyaan di dalam kuisioner :

Gambar 3 Contoh Pertanyaan pada Kuisioner

Pertanyaan (a) adalah pilihan berganda, responden tinggal memberi silang pada

jawaban yang dianggap tepat. Pertanyaan (b) memberikan tanda cek (v) pada

kolom jawaban di sebelah kanan. Pertanyaan (c) responden memberikan tanda

cek atau keterangan Y atau T untuk garis isian. Pertanyaan (d) responden

diharuskan mengisi, contoh “Core i3” pada pertanyaan Intel, dan seterusnya.
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Gambar 4 Contoh 2 Pertanyaan pada Kuisioner

Pertanyaan (e) dan (g) responden menjawab dengan cara mengarsir bagian kiri

atau kanan, semakin luas daerah yang diarsir maka semakin tinggi penekanan

jawaban responden. Pertanyaan (f) responden menjawab dengan cara memberi

tanda silang (x) pada kolom jawaban yang dianggap benar.

6. Blok Pembangun Sistem Informasi
Organisasi tidak hanya dilayani oleh satu sistem informasi, melainkan oleh

beberapa sistem informasi yang masing-masing mendukung fungsi bisnis

tertentu, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 5 Kesatuan Sistem Informasi yang Mendukung Organisasi

Sistem informasi front-office mendukung fungsi bisnis yang mencapai

konsumen, sedangkan sistem informasi back-office mendukung operasi bisnis

internal dan berinteraksi dengan pemasok. Sistem informasi front dan back office

mengalirkan data ke sistem informasi manajemen dan sistem pendukung

keputusan yang menyokong kebutuhan bisnis manajemen. Sistem informasi

berinteraksi dengan pelanggan dan pemasok menggunakan aplikasi teknologi

perdagangan elektronik (e-commerce), manajemen hubungan pelanggan (CRM),

manajemen rantai persediaan (SCM) di internet.

Arsitektur sistem informasi berperan sebagai kerangka tingkat tinggi untuk

memahami pandangan-pandangan yang berbeda mengenai blok pembangun

dasar sebuah sistem informasi. Pandangan yang berbeda dikarenakan setiap

komponen sistem melihat dari sisinya masing-masing, misalnya pengguna sistem

fokus pada tujuan bisnis secara umum, para desainer fokus pada teknologi yang

mungkin dapat digunakan sistem informasi untuk meraih tujuan bisnis, dan
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seterusnya. Gambar 6 menjelaskan mengenai blok pembangun dasar sistem

informasi.

Blok-blok pembangun sistem informasi adalah (a) blok pembangun

pengetahuan, (b) blok pembangun proses dan (c) blok pembangun komunikasi.

Blok Pembangun Pengetahuan, dapat dilihat pada gambar 6 sisi sebelah

kiri, bertujuan mendapatkan dan menyimpan data bisnis dengan menggunakan

teknologi basis data (MySQL, MS SQL Server, Oracle). Setiap stakeholder

memiliki pandangan berbeda mengenai pengetahuan. Pemilik sistem tidak

tertarik pada data mentah melainkan pada informasi yang menambahkan

pengetahuan bisnis baru dan membantu manajer mengambil keputusan cerdas

yang sesuai dengan misi, tujuan, sasaran dan sisi kompetitif organisasi.

Pengguna sistem memandang pengetahuan sebagai data yang dapat disimpan

dalam dua bentuk, yaitu dalam kabinet file atau disimpan dalam file (basis data)

komputer. Desainer sistem memandang pengetahuan sebagai struktur data,

skema basis data, field, index dan contraint basis data. Sedangkan pembangun

sistem memandang pengetahuan sebagai bahasa SQL dan teknologi DBMS.

Blok Pembangun Proses, dapat dilihat pada gambar 6 di bagian tengah,

mewakili kerja dalam sistem. Pada bagian bawah kolom proses adalah teknologi

perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses-proses

yang sudah ditentukan. Mari kita bahas pandangan para stakeholder mengenai

proses. Pemilik sistem tertarik pada kelompok proses tingkat tinggi yang disebut

fungsi bisnis. Fungsi bisnis adalah sekelompok proses yang berkaitan yang

menyokong bisnis. Pengguna sistem tertarik pada pekerjaan yang harus

dilakukan untuk menyediakan respon yang sesuai dengan kejadian bisnis,

misalnya proses bisnis, process requirement, kebijakan, prosedur dan aliran

kerja (work flow). Proses bisnis adalah kegiatan yang merespon kejadian bisnis

sedangkan process requirement adalah harapan pengguna terhadap sebuah

proses bisnis dan sistem informasi.

Desainer sistem tertarik pada proses-proses apa yang dapat

diotomatisasikan dan bagaimana caranya. Sedangkan pembangun sistem

tertarik pada logika program yang akan mengimplementasikan otomatisasi

proses, misalnya bahasa program aplikasi apa yang akan digunakan dan

seterusnya.
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Blok Pembangun Komunikasi, dapat dilihat pada gambar 6 sisi sebelah

kanan, dimana di bawah kolom komunikasi adalah teknologi antarmuka untuk

mengimplementasikan antarmuka komunikasi. Tujuan umum organisasi adalah

memperbaiki komunikasi dan kolaborasi bisnis, perbaikan komunikasi umumnya

diarahkan ke tujuan antarmuka yaitu menyediakan antarmuka yang efektif dan

efisien bagi pengguna sistem. Mari kita lihat pandangan para stakeholder

terhadap komunikasi. Pemilik tertarik pada siapa yang akan berinteraksi dengan

sistem. Pengguna tertarik pada input dan/atau output sistem informasi. Desainer

sistem tertarik pada desain teknik antarmuka antar sistem. Sedangkan

pembangun sistem tertarik pada pembuatan, instalasi, pengujian dan

implementasi antarmuka.

Gambar 6 Blok Pembangun Sistem Informasi
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7. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Sistem
Analis sistem menggunakan berbagai alat untuk mendokumentaskan

penemuan mereka pada saat menganalisis sistem. Dokumen tersebut dikenal

sebagai dokumen spesifikasi kebutuhan sistem (System Requirement

Specification / SRS).

Gambar 7 Contoh Daftar Isi Dokumen SRS
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D. AKTIFITAS BELAJAR
Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar yang

harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam pengetahuan dan

keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait dengan uraian materi yang

sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah isi

materinya dengan cermat.

2. Pahamilah tentang definisi analisis sistem, perlunya analisis sistem, tahapan

analisis sistem, jenis kebutuhan, teknik pengumpulan data, blok pembangun

sistem informasi dan dokumen spesifikasi kebutuhan sistem

3. Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar latihan tanpa melihat

modul atau uraian materinya.

4. Periksalah jawaban-jawaban yang telah Anda kerja pada lembar Latihan dan

mecocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan.

5. Buatlah SRS tentang sebuah sistem informasi yang paling anda kuasai!

Contoh SRS lengkap bisa dilihat pada lampiran.

E. RANGKUMAN
 Kegiatan analisis sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah

berjalan, melihat bagian mana yang bagus dan tidak bagus, dan kemudian

mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang

baru. Hal tersebut terlihat sederhana, namun sebenarnya tidak

 Pendekatan analisis sistem yang populer adalah analisis dan analisis

berorientasi objek

 Tahapan Analisis Sistem

a) Penetapan Ruang Lingkup

b) Analisis Masalah

c) Analisis Persyaratan

d) Desain Lojik

e) Analisis Keputusan

 Jenis Kebutuhan

a) Functional requirement

b) Development requirement
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c) Community untuk pemodelan

d) Deployment requirement

e) Performance requirement

f) Documentation requirement

g) Support requirement

h) Miscellaneous requirement

 Teknik Pengumpulan Data

a) Teknik Wawancara

b) Teknik Observasi

c) Teknik Kuisioner

 Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Sistem adalah alat untuk

mendokumentaskan penemuan mereka pada saat menganalisis sistem

F. TUGAS MANDIRI
Soal Pilihan Ganda
1. Di bawah ini adalah pengertian analisis sistem, yaitu :

a. Kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan, melihat bagian mana

yang bagus dan tidak bagus, dan kemudian mendokumentasikan

kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru.

b. Kegiatan untuk melihat kondisi proyek sistem informasi di tahap desain

sistem, dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi

dalam sistem yang baru.

c. Kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan, melihat departemen di

organisasi tersebut untuk dilakukan rekruting, dan kemudian

mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang

baru.

d. Kegiatan untuk melihat kondisi bisnis suatu organisasi, dan kemudian

melakukan kegiatan jual beli untuk memenuhi sistem yang baru.

e. Salah semua.

2. Tahapan analisis sistem adalah di bawah ini, kecuali :

a. Penetapan anggota tim proyek

b. Analisis masalah

c. Analisis kebutuhan sistem
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d. Desain lojik

e. Analisis keputusan

3. Membuat prioritas persyaratan sistem adalah termasuk tugas yang terdapat

pada tahap :

a. Penetapan anggota tim proyek

b. Analisis masalah

c. Analisis kebutuhan sistem

d. Desain lojik

e. Analisis keputusan

4. Hal-hal yang sebaiknya dihindari pada saat wawancara adalah :

a. Melontarkan pertanyaan yang diperlukan

b. Lebih banyak mendengarkan

c. Gunakan kata-kata yang baik, jelas dan sopan

d. Sabar

e. Menasihati partisipan

5. Salah satu keuntungan teknik observasi pada saat mengumpulkan data

adalah :

a. Waktu yang dibutuhkan lama sehingga memudahkan pekerjaan

b. Perilaku orang yang diamati berbeda-beda dari keadaan yang sebenarnya

c. Tidak mengganggu orang yang sedang diamati

d. Dapat melihat langsung bagaimana sistem lama berjalan

e. Merupakan teknik pengumpulan data yang paling mudah

6. Blok pembangun sistem informasi antara lain adalah blok pembangun proses.

Pernyataan yang salah di bawah ini berkaitan dengan blok tersebut adalah :

a. Pemilik sistem memandang proses sebagai fungsi bisnis

b. Pengguna sistem memandang proses sebagai proses bisnis

c. Desainer sistem memandang proses sebagai cara untuk

mengotomatisasikan kegiatan di dalam organisasi

d. Pembangun sistem memandang proses sebagai logika program

e. Salah semua

7. Blok pembangun komunikasi bertujuan untuk :

a. Memperbaiki komunikasi dengan pemerintah

b. Memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan suplier

c. Memperbaiki jaringan dan teknologi informasi
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d. Memperbaiki antarmuka bagi pengguna sistem

e. Memperbaiki komunikasi pada sistem terpusat

8. Kebutuhan yang terkait tools untuk pengembangan sistem informasi baik

perangkat keras maupun perangkat lunaknya, misalnya software Jude

Community. Kebutuhan tersebut adalah jenis kebutuhan :

a. Functional Requirement

b. Development Requirement

c. Deployment Requirement

d. Performance Requirement

e. Documentation Requirement

G. KUNCI JAWABAN
Soal Pilihan Ganda

1. A
2. A
3. A
4. E
5. D
6. E
7. D
8. D
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DESAIN SISTEM

A. TUJUAN
1. Menganalisis desain proses bisnis

2. Menganalisis desain pemrograman

B. INDIKATOR
1. Peserta diklat memahami apa yang dilakukan dalam tahap desain sistem.

2. Peserta diklat memahami desain sistem dengan pendekatan berorientasi

objek.

3. Peserta diklat mampu membuat desain sistem dengan pendekatan

berorientasi objek.

4. Peserta diklat mengerti perbandingan antara pendekatan berorientasi objek

dengan pendekatan terstruktur

5. Peserta diklat mampu memahami fungsi pemodelan yang digunakan untuk

desain sistem.

6. Peserta diklat memahami fungsi UML

7. Peserta diklat memahami fungsi use case.

8. Peserta diklat mampu melakukan perancangan sistem informasi dengan

menggunakan use case.

9. Peserta diklat memahami tujuan penggunaan desain kelas.

10. Peserta diklat memahami bagaimana membuat desain kelas yang baik.

11. Peserta diklat mampu membuat desain kelas untuk sebuah sistem informasi

yang sederhana.

C. URAIAN MATERI
1. Definisi Desain Sistem

Desain atau perancangan dalam pembangunan perangkat lunak

merupakan upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberikan

kepuasan (mungkin informal) akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi

target, memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performansi

maupun penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses desain dari

segi biaya, waktu, dan perangkat. Kualitas perangkat lunak biasanya dinilai dari
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segi kepuasan pengguna perangkat lunak terhadap perangkat lunak yang

digunakan.

2. Konsep Dasar Pendekatan Berorientasi Objek
Pendekatan berorientasi objek merupakan suatu teknik atau cara

pendekatan dalam melihat permasalahan dan sistem (sistem perangkat lunak.

Sistem informasi, atau sistem lainnva). Pendekatan berorientasi objek akan

memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek

yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nvata. Ada banvak cara untuk

mengabstraksikan dan memodelkan objek-objek tersebut, mulai dan abstraksi

objek, kelas, hubungan antar kelas sampai abstraksi sistem. Saat

mengabstraksikan dan memodelkan objek mi, data dan proses-proses yang

dipunyai oleh objek akan dienkapsulasi (dibungkus) menjadi satu kesatuan.

Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep pendekatan berorientasi objek

dapat diterapkan pada tahap analisis, perancangan, pemrograman, dan

pengujian perangkat lunak. Ada berbagai teknik yang dapat digunakan pada

masingmasing tahap tersebut, dengan aturan dan alat bantu pemodelan tertentu.

Sistem berorientasi objek merupakan sebuah sistem yang dibangun

dengan  berdasarkan metode berorientasi objek adalah sebuah sistem yang

komponennva dibungkus (dienkapsulasi) menjadi kelompok data dan fungsi.

Setiap komponen dalam sistem tersebut dapat mewarisi atribut dan sifat dan

komponen lainnya. dan dapat berinteraksi satu sama lain.

Karakteristik atau sifat-sifat yang dipunyai sebuah sistem berorientasi objek

adalah sebagai berikut:

 Abstraksi

Prinsip untuk merepresentasikan dunia nyata yang kompleks menjadi satu

bentuk model yang sederhana dengan mengabaikan aspek-aspek lain yang

tidak sesuai dengan permasalahan

 Enkapsulasi

Pembungkusan atribut data dan layanan (operasi-operasi) yang dipunyai

objek. untuk menyembunyikan implementasi dan objek sehingga objek lain

tidak mengetahui cara kerja-nya.

 Pewarisan (inheritance)
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Mekanisme yang memungkinkan satu objek mewarisi sebagian atau seluruh

definisi dan objek lain sebagai bagian dan dirinya.

 Reusabilily

Pemanfaatan kembali objek yang sudah didefinisikan untuk suatu

permasalahan pada permasalahan lainnya yang melibatkan objek tersebut

 Generalisasi dan Spesialisasi

Menunjukkan hubungan antara kelas dan objek yang umum dengan kelas dan

objek yang khusus

 Komunikasi Antar Objek

Komunikasi antar objek dilakukan lewat pesan (message) yang dikirim dan

satu objek ke objek lainnya

 Polymorphism

Kemampuan suatu objek untuk digunakan di banyak tujuan yang berbeda

dengan nama yang sama sehingga menghemat baris program.

3. Metodologi Berorientasi Objek
Metodologi berorientasi objek adalah suatu strategi pembangunan

perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan

objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnva. Metodologi

berorientasi  objek merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak

dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis. Metode berorientasi objek

didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas. Metode

berorientasi objek meliputi rangkaian aktivitas analisis berorientasi objek.

perancangan berorientasi objek, pemrograman berorientasi objek, dan pengujian

berorientasi objek.

Pada saat ini, metode berorientasi objek banyak dipilih karena metodologi

lama banyak menimbulkan masalah seperti adanya kesulitan pada saat

mentransformasi hasil dari satu tahap pengembangan ke tahap berikutnya,

misalnya pada metode pendekatan terstruktur, jenis aplikasi yang dikembangkan

saat ini berbeda dengan masa lalu. Aplikasi yang dikembangkan pada saat ini

sangat beragam (aplikasi bisnis. real-time, utility, dan sebagainva) dengan

platform yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan tuntutan kebutuhan
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metodologi pengembangan yang dapat mengakomodasi ke semua jenis aplikasi

tersebut.

Keuntungan menggunakan metodologi berorientasi objek adalah sebagai

berikut:

 Meningkatkan produktivitas

Karena kelas dan objek yang ditemukan dalam suatu masalah masih dapat

dipakai ulang untuk masalah lainnva yang melibatkan objektersebut (reusable)

 Kecepatan pengembangan

Karena sistem yang dibangun dengan baik dan benar pada saat analisis dan

perancangan akan menyebabkan berkurangnya kesalahan pada saat

pengkodean

 Kemudahan pemeliharaan

Karena dengan model objek, pola-pola yang cenderung tetap dan stabil dapat

dipisahkan dan pola-pola yang mungkin sering berubahubah adanya

konsistensi karena sifat pewarisan dan penggunaan notasi yang sama pada

saat analisis, perancangan maupun pengkodean.

 Meningkatkan kualitas perangkat lunak

Karena pendekatan pengembangan lebih dekat dengan dunia nyata dan

adanya konsistensi pada saat pengembangannva, perangkat lunak yang

dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan pemakai serta mempunyai

sedikit kesalahan.

4. Sekilas Pendekatan Terstruktur
Teknik terstruktur, merupakan pendekatan formal untuk memecahkan

masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat

diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu

kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah.

Dalam hubungannya dengan pengembangan sistem informasi dan

software aplikasi sistem informasi, pemrograman terstruktur adalah proses yang

berorientasi kepada teknik yang digunakan untuk merancang dan menulis

program secara jelas dan konsisten. Desain terstruktur merupakan salah satu

proses yang berorientasi teknik yang digunakan untuk memilah-milah program

besar ke dalam hirarki modul-modul yang menghasilkan program komputer yang
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lebih kecil agar mudah untuk diimplementasikan dan dipelihara (diubah). Analisis

Terstruktur Modern merupakan teknik yang berorientasi kepada proses yang

paling populer dan banyak digunakan dewasa ini. Pemodelan data merupakan

suatu teknik yang berorientasi kepada data dengan menunjukkan sistem hanya

datanya saja terlepas dari bagaimana data tersebut akan diproses atau

digunakan untuk menghasilkan informasi. Rekayasa Informasi merupakan

perpaduan dari pemodelan data dan proses, juga memberikan penekanan baru

terhadap pentingnya perencanaan sistem informasi.

Ciri-ciri utama teknik terstruktur adalah sebagai berikut:

 Merancang berdasar modul

Modularisasi adalah proses yang membagi suatu sistem menjadi beberapa

modul yang dapat beroperasi secara independen.

 Bekerja dengan pendekatan top-down

Dimulai dari level atas (secara global) kemudian diuraikan sampai ke tingkat

modul (rinci)

 Dilakukan secara iterasi

Dengan iterasi akan didapat hasil yang lebih baik, terlalu banyak iterasi juga

akan menurunkan hasilnya dan menunjukkan bahwa tahap sebelumnya tidak

dilakukan dengan baik.

 Kegiatan dilakukan secara paralel

Pengembangan subsistem-subsistem dapat dilakukan secara paralel,

sehingga akan memperpendek waktu pengembangan sistem

Secara teknis berikut adalah gambar ilustrasi teknik terstruktur di dalam

program:

Gambar 8 Ilustrasi Teknik Terstruktur



64

5. Perbandingan Pendekatan OO dan Terstruktur
Perbedaan yang paling dasar dari pendekatan terstruktur dan pendekatan

OO (Object Oriented) atau berorientasi objek adalah pada metode berorientasi

fungsi  atau aliran data (Data Flow Diagram (DFD)) (pendekatan terstruktur),

dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara

hirarki, mulai dan konteks sampai proses-proses yang paling kecil, sementara

pada metode berorientasi objek. dekomposisi permasalahan dilakukan

berdasarkan objek-objek yang ada dalam sistem. Ilustrasi perbandingan

pendekatan berorientasi objek dengan pendekatan terstruktur dapat dilihat pada

gambar berikut:

Gambar 9 Ilustrasi Perbandingan OO vs Terstruktur

6. UML
6.1. Pengenalan UML

Pada perkembangan teknologi perangkat lunak, diperlukan adanya bahasa

yang digunakan untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat dan perlu

adanya standarisasi agar orang di berbagai negara dapat mengerti pemodelan

perangkat lunak. Seperti yang kita ketahui bahwa menyatukan banyak kepala

untuk menceritakan sebuah ide dengan tujuan untuk memahami hal yang sama

tidaklah mudah, oleh karena itu diperlukan sebuah bahasa pemodelan perangkat

lunak yang dapat dimengerti oleh banyak orang. Banyak orang yang telah

membuat bahasa pemodelan pembangunan perangkat lunak sesuai dengan

teknologi pemrograman yang berkembang pada saat itu, misalnya yang sempat

berkembang dan digunakan oleh banyak pihak adalah Data Flow Diagram (DFD)

untuk memodelkan perangkat lunak yang menggunakan pemrogramana
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prosedural atau struktural, kemudian juga ada State Transition Diagram (STD)

yang digunakan untuk memodelkan sistem real time (waktu nyata).

Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, muncullah

sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak

yang dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek,

yaitu Unified Modeling Language (UML). UML muncul karena adanya kebutuhan

pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan

dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML merupakan bahasa visual untuk

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan

diagram dan teks-teks pendukung.

Seperti yang kita ketahui bahwa banyak hal di dunia sistem informasi yang

tidak dapat dibakukan, semua tergantung kebutuhan, lingkungan dan

konteksnya. Begitu juga dengan perkembangan penggunaan UML bergantung

pada level abstraksi penggunaannya. Jadi belum tentu pandangan yang berbeda

dalam penggunaan UML adalah suatu yang salah, tapi perlu ditelaah dimanakah

UML digunakan dan hal apa yang ingin divisualkan. Secara analogi jika dengan

bahasa yang kita gunakan sehari-hari, belum tentu penyampaian bahasa dengan

puisi adalah hal yang salah. Sistem informasi bukanlah ilmu pasti, maka jika ada

banyak perbedaan dan interpretasi di dalam bidang sistem informasi merupakan

hal yang sangat wajar.

6.2. View dan Diagram UML
Tidak ada batasan yang jelas antara aneka ragam konsep dan kosntruksi

di dalam UML, tapi untuk pemahaman yang lebih mudah, UML dibagi menjadi

beberapa view atau pandangan. View atau pandangan adalah bagian yang

simpel dari konstruksi pemodelan UML yang merepresentasikan aspek dari

sebuah sistem. Pembagian menjadi view atau pandangan yang berbeda

bukanlah sesuatu yang baku tergantung dari kebutuhan, tapi diharapkan dengan

adanya view akan memudahkan kosntruksi UML. Satu atau lebih diagram

merepresentasikan konsep notasi visual pada setiap view atau padangan.

Pada level atas, view atau pandangan dapat dibagi menjadi tiga area:

 Klasifikasi struktural (structural clasification)

Mendeskripsikan hubungan segala hal yang ada di dalam sistem

 Kelakuan dinamik (dynamic behavior)
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Mendeskripsikan kelakuan sistem, atau urutan perubahan yang dialami sistem

 Pengelolaan model (model management).

Mendeskripsikan keterkaitan organisasi dengan hirarki unit yang ada di dalam

sistem

Berikut adalah keterkaitan antara view dan diagram di dalam UML:

Tabel 7 Keterkaitan antara view dan diagram di dalam UML

Area Mayor View Diagram
struktural static view

view atau pandangan
yang tidak bergantung
pada waktu

diagram kelas

use case view
view atau pandangan
dari segi fungsionalitas
sistem

diagram use case

implementation view
view atau pandangan
dari segi komponen
implementasi sistem

diagram komponen

deployment view
view atau pandangan
dari segi node tempat
komponen dideploy

diagram deployment

dinamik state machine view
view atau pandangan
dari segi status yang
dialami
sistem berdasarkan
objek-objek sistem

diagram status

activity view
view atau pandangan
dari segi aktivitas yang
dilakukan oleh sistem

diagram aktivitas

Diagram interaksi diagram sekuen
diagram kolaborasi

Pengelolaan model
(model management)

model-management
view
view atau pandangan
dari segi pengelolaan
model
sistem

diagram kelas
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6.3. Langkah-langkah pembuatan UML
UML merupakan diagram yang saling terkait oleh karena itu perlu adanya

kekonsistenan rancangan diagram yang satu dengan lainnya, bukan asal

menggambar.

Berikut adalah keterkaitan diagram-diagram pada UML beserta urutan

pembuatannya.

Gambar 10 Keterkaitan Diagram UML

Keterangan:

terkait dengan diagram sebelumnya

Urutan dan keterkaitan antar diagram akan dibahas pada bab-bab

selanjutnya beserta cara penggambaran diagram-diagram UML.

7. Use case
7.1 Pengertian Use Case

Dalam membuat sebuah sistem, langkah awal yang perlu dilakukan adalah

menentukan kebutuhan. Terdapat dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan

fungsional dan kebutuhan nonfungsional. Kebutuhan fungsional adalah

kebutuhan pengguna dan stakeholder sehari-hari yang akan dimiliki oleh sistem,

dimana kebutuhan ini akan digunakan oleh pengguna dan stakeholder.

Sedangkan kebutuhan nonfungsional adalah kebutuhan yang memperhatikan

hal-hal berikut yaitu performansi, kemudahan dalam menggunakan sistem,

kehandalan sistem, keamanan sistem, keuangan, legalitas, dan operasional.

(Nick Jenkins, 2005).
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Kebutuhan fungsional akan digambarkan melalui sebuah diagram yang

dinamakan diagram use case. Use Case Diagram atau diagram use case

merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan (behavior) sistem yang

akan dibuat. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu

atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Dengan pengertian yang cepat,

diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di

dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi

tersebut.

Terdapat beberapa simbol dalam menggambarkan diagram use case, yaitu

use cases, aktor dan relasi.

Hal yang perlu diingat mengenai diagram use case adalah diagram use

case bukan menggambarkan tampilan antarmuka (user interface), arsitektur dari

sistem, kebutuhan nonfungsional, dan tujuan performansi. Sedangkan untuk

penamaan use cases adalah nama didefinisikan sesimpel mungkin, dapat

dipahami dan menggunakan kata kerja.

7.2 Simbol-simbol pada Use case
Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case:

Tabel 8 Simbol-simbol Use case Diagram

Simbol Deskripsi
Use case fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor;

biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata

kerja di awal frase nama use case

Aktor/Actor orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi

dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar

sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi

walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang,

tapi aktor belum tentu merupakan orang; biasanya

dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase

nama aktor
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Simbol Deskripsi
Asosiasi / association komunikasi antara aktor dan use case yang

berpartisipasi pada use case atau use case memiliki

interaksi dengan aktor

Ekstensi / extend relasi use case tambahan ke sebuah use case

dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri

sendiri walau tanpa use case tambahan itu; mirip

dengan prinsip inheritance pada pemrograman

berorientasi objek; biasanya use case tambahan

memiliki nama depan yang sama dengan use case

yang ditambahkan, misal

arah panah mengarah pada use case yang

ditambahkan

Generalisasi /

generalization

Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum -

khusus) antara dua buah use case dimana fungsi

yang  satu adalah fungsi yang lebih umum dari

lainnya, misalnya:

arah panah mengarah pada use case yang menjadi
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Simbol Deskripsi
generalisasinya (umum)

Menggunakan / include

/ use

relasi use case tambahan ke sebuah use case

dimana use case yang ditambahkan memerlukan

use case ini untuk menjalankan fungsinya atau

sebagai syarat dijalankan use case ini ada dua sudut

pandang yang cukup besar mengenai include di use

case:

 include berarti use case yang ditambahkan akan

selalu dipanggil saat use case tambahan

dijalankan, misal pada kasus berikut:

 include berarti use case yang tambahan akan

selalu melakukan pengecekan apakah use case

yang ditambahkan telah dijalankan sebelum use

case tambahan dijalankan, misal pada kasus

berikut:

Kedua interpretasi di atas dapat dianut salah satu

atau keduanya tergantung pada pertimbangan dan

interpretasi yang dibutuhkan. arah panah include

mengarah pada use case yang dipakai
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7.3 Menemukan aktor
Pekerjaan awal dalam mendisain sistem adalah menemukan aktor,

menemukan fungsionalitas dan membatasi sistem yang akan dibuat.

Pembatasan sistem ini penting untuk menemukan aktor. Karena dari sinilah kita

akan menentukan apakah sesuatu itu adalah aktor dan apakah aktor tersebut

akan berbentuk orang atau sistem lain.

Aktor adalah segala hal diluar sistem yang akan menggunakan sistem

tersebut untuk melakukan sesuatu (Kurt Bittner, Ian Spence. 2002).

Dilihat dari pengertiannya, yang perlu anda pahami adalah memisahkan

sistem yang akan dibangun dengan yang ada di luar sistem. Oleh karenanya,

anda perlu membatasi sistem yang akan dibuat dan segala sesuatu yang

beriteraksi dengan sistem adalah aktor.

Cara mudah untuk menemukan aktor adalah dengan bertanya hal-hal

berikut:

 SIAPA yang akan menggunakan sistem?

 APAKAH sistem tersebut akan memberikan NILAI bagi aktor?

Namun, yang perlu diingat adalah tidak semua aktor adalah manusia, bisa

saja sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang anda buat. Untuk

menemukan sistem lain sebagai aktor, hal-hal di bawah ini bisa menjadi

pertimbangan

 Jika anda bergantung pada sistem lain untuk melakukan sesuatu, maka

sistem lain itu adalah aktor.

 Jika sistem lain itu meminta (request) informasi dari sistem anda, maka sistem

lain itu adalah aktor

Untuk penamaan aktor diberi nama sesuai dengan PERAN-nya. Contoh,

pada sistem pencatatan penjualan di Supermarket.

Tabel 9 Menemukan Aktor

Pertanyaan Analisis
Siapa sajakah yang berinteraksi

dengan sistem pencatatan penjualan

di supermarket?

 Bagian yang akan mencatat

penjualan barang

 Bagian yang ingin tahu berapa

besar keuntungan yang
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Pertanyaan Analisis
didapatkan

 Bagian yang ingin tahu berapa

banyak produk yang berkurang

Peran apa saja yang terlibat? Kasir, manajer, bagian gudang.

Nilai apa sajakah yang akan

diberikan sistem kepada aktor?

Nilai bagi kasir:

 Ia akan mendapatkan struk

belanja.

 Lama aktivitas kerja akan terekam

kedalam sistem.

Nilai bagi manajer

 Ia perlu mengetahui laporan

keuntungan dalam rentang waktu

tertentu

Nilai bagi bagian gudang

 Ia perlu mengetahui produk apa

saja yang berkurang

Apakah sistem pencatatan penjualan

bergantung pada sesuatu?

Printer

 Untuk mencetak struk

Mesin debit ATM

 Untuk menarik sejumlah uang

pada account seseorang

Jadi, aktor yang ada pada sistem pencatatan penjualan supermarket

adalah

Gambar 11 Aktor Pada Supermarket

Jika anda perhatikan dari tabel di atas, pertanyaan yang akan muncul

adalah mengapa struk belanja menjadi nilai bagi kasir, dan bukannya
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pelanggan? Struk belanja memang nilai bagi pelanggan, namun yang perlu

diingat adalah pelanggan tidak berinteraksi langsung dengan sistem, kasir-lah

yang berinteraksi langsung dengan sistem. Pelanggan akan mendapatkan

nilainya melalui kasir.

Sistem dibangun untuk menyediakan kebutuhan bagi aktor, jika suatu saat

nanti stakeholder akan menentukan bahwa sistem pencatatan penjualan akan

berinteraksi dengan pelanggan, maka aktor di atas pun tentu saja akan berubah.

Inilah yang dimaksud dengan batasan sistem. Stakeholder dan pengguna akan

menentukan batasan sistem yang akan dibuat.

7.4 Menemukan use case
Jika anda sudah berhasil menemukan aktor, maka untuk menemukan use

case akan lebih mudah dilakukan. Sebuah use case harus mendeskripsikan

sebuah pekerjaan dimana pekerjaan tersebut akan memberikan NILAI yang

bermanfaat bagi aktor (Kurt Bittner, Ian Spence. 2002).

Pengertian ini penting untuk diingat, karena dari hal inilah akan

menentukan bahwa sebuah use case tidak akan menjadi terlalu kecil. Karena

use case yang terlalu kecil tidak akan memberikan nilai bagi aktor.

Untuk menemukan use cases, mulailah dari sudut pandang aktor, misalnya

dengan bertanya

 Informasi apa sajakah yang akan didapatkan aktor dari sistem?

 Apakah ada kejadian dari sistem yang perlu diberitahukan ke aktor?

Sedangkan dari sudut pandang sistem, misalnya dengan pertanyaan

sebagai berikut

 Apakah ada informasi yang perlu disimpan atau diambil dari sistem?

 Apakah ada informasi yang harus dimasukkan oleh aktor?

Setiap use case harus dijelaskan alur prosesnya melalui sebuah deskripsi

use case (use case description) atau scenario use case. Deskripsi use case

berisi:

 Nama use case yaitu penamaan use case yang menggunakan kata kerja

 Deskripsi yaitu penjelasan mengenai tujuan use case dan nilai yang akan

didapatkan oleh aktor
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 Kondisi sebelum (pre-condition) yaitu kondisi-kondisi yang perlu ada sebelum

use case dilakukan.

 Kondisi sesudah (post-condition) yaitu kondisi-kondisi yang sudah dipenuhi

ketika uses case sudah dilaksanakan

 Alur dasar (basic flow) yaitu alur yang menceritakan jika semua aksi yang

dilakukan adalah benar atau proses yang harusnya terjadi

 Alur alternatif (alternatif flow) yaitu alur yang menceritakan aksi alternatif, yang

berbeda dari alur dasar.

Kesalahan yang sering muncul di diagram use case (Kurt Bittner, Ian

Spence. 2002)

Seringkali sebuah use case dianggap sebagai sebuah “function” atau item

menu. Hal ini adalah salah. Perhatikan contoh berikut:

Gambar 12 Diagram use case pemesanan

Use case di atas menggambarkan mengenai apa yang harus dilakukan

oleh sistem yang terdiri dari beberapa proses yaitu menyetujui pemesanan,

memesan informasi, mengubah pemesanan, menghapus pemesanan, dan

menambah pemesanan. Sebenarnya, diagram di atas memperlihatkan proses

penguraian fungsi-fungsi (functional decomposition) yaitu mengurai proses

kedalam bagian yang lebih kecil. Hal ini adalah salah karena use case di atas

tidak memberikan nilai kepada aktor.

Diagram use case adalah sebuah diagram yang menjelaskan apa yang

harus dilakukan oleh sistem pada level konseptual sehingga kita akan

memahami apakah keputusan yang diambil oleh sistem adalah benar atau tidak.

Cobalah bertanya seperti ini: Apakah saya akan menggunakan proses

mengubah pemesanan jika saya tidak pernah melakukan pemesanan? Tentu
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saja tidak. Semua proses di atas akan menjadi berguna jika terdapat proses

melakukan pemesanan, dan semua proses di atas sebenarnya berkaitan dengan

melakukan pemesanan.

Apa yang salah dari diagram di atas? Diagram di atas tidak memberikan

nilai kepada aktor, atau dengan kata lain jika kita menggambarkan diagram

seperti di atas, nilai akan menjadi hilang. Sebuah use case seharusnya dibuat

untuk menghasilkan suatu nilai kepada aktor, pada level tertentu jika aktor

melakukan pemesanan maka proses tersebut akan memberikan nilai kepada

aktor. Tapi jika proses pemesanan saja tidak pernah dilakukan, apakah hal ini

akan memberikan nilai? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, gambarlah diagram

use case yang berfokus pada nilai yang akan diberikan kepada aktor. Sehingga

diagram use case di atas dapat diubah menjadi sebagai berikut.

Gambar 13 Diagram use case pemesanan

7.5 Contoh Kasus
Sistem informasi manajemen perpustakaan merupakan sebuah sistem

informasi untuk mengelola informasi yang diperlukan dalam suatu perpustakaan

yang meliputi pendaftaran pustaka, anggota, dan proses peminjaman pustaka.

Aturan perpustakaan yang harus diatasi pada sistem informasi manajemen

perpustakaan yang akan dimodelkan adalah sebagai berikut:

1. Pustaka dapat memiliki lebih dari satu pengarang

2. Anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon

3. Seorang anggota dapat melakukan sebuah peminjaman dalam satu waktu

dan boleh lebih dari satu pustaka Seorang anggota dapat mengembalikan

pustaka yang dipinjam tidak

4. dalam waktu yang bersamaan walaupun pustaka-pustaka itu dipinjam pada

waktu yang sama.
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5. Pengunjung yang bukan anggota tidak diperbolehkan meminjam pustaka.

6. Proses pendaftaran pustaka, anggota, dan peminjaman dilakukan oleh

petugas perpustakaan.

7. Anggota dan pengunjung dapat melakukan pencarian pustaka.

Sistem informasi yang akan dibuat adalah aplikasi berbasis web.

Manajemen perpustakaan meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Mengelola data pustaka, meliputi:

a. Memasukkan data pustaka

b. Mengubah data pustaka

c. Menghapus data pustaka

2. Mengelola data anggota, meliputi:

a. Memasukkan data anggota

b. Mengubah data anggota

c. Menghapus data anggota

3. Mengelola data peminjaman, meliputi:

a. Memasukkan data peminjaman

b. Mengubah data peminjaman (mekanisme pengembalian pustaka)

4. Mencari pustaka

Pemecahan contoh kasus tahap pertama yaitu melakukan pencarian aktor.

Seperti telah dijelaskan di sub bab sebelumnya, mulailah bertanya dengan

SIAPA, PERAN dan NILAI apa yang akan didapatkan. Sehingga didapatkan

aktor sebagai berikut :

Tabel 10 Mencari Aktor Contoh Kasus Perpustakaan

No Aktor Deskripsi
1 Petugas perpustakaan Orang yang bertugas dan memiliki hak

akses untuk melakukan operasi

pengelolaan

data pustaka, anggota, dan proses

pemiinjaman pustaka

2 Anggota/pengunjung

perpustakaan

Anggota adalah orang yang

diperbolehkan meminjam pustaka sesuai

dengan hak aksesnya, sedangkan

pengunjung hanya memiliki hak akses
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melihat pustaka dan membaca di

perpustakaan tanpa memiliki hak untuk

meminjam pustaka.

Tahap selanjutnya adalah menemukan use case. Mulailah bertanya

dengan informasi apa yang akan diberikan oleh sistem kepada aktor. Sehingga

didapatkan use case sebagai berikut.

Tabel 11 Mencari Use Case Contoh Kasus Perpustakaan

No Aktor Deskripsi
1 Memasukkan data pustaka Merupakan proses memasukkan data

pustaka ke dalam basis data

2 Memasukkan data anggota Merupakan proses memasukkan data

anggota ke dalam basis data

3 Memasukkan data

peminjaman

Merupakan proses memasukkan data

peminjaman ketika ada anggota yang

meminjam pustaka

4 Mencari pustaka Mencari pustaka berdasarkan judul,

nama pengarang, jenis, dan kode

pustaka dimana akan menampilkan data

pustaka yang dicari

Tahap ketiga adalah membuat skenario per-use case. Berikut adalah

skenario jalannya masing-masing use case yang telah didefinisikan sebelumnya:

Nama Use Case :  Memasukkan data pustaka

Aktor :  Pustakawan

Deskripsi :  Proses ini adalah sebuah kegiatan untuk mendaftarkan data

pustaka yang baru ataupun mengubah data pustaka yang

sudah ada.

Pre-condition :

1. Pustakawan sudah harus memiliki IDPustakawan agar bisa

memproses data buku baru.

2. Pustakawan sudah harus berada di menu pustaka

Post-condition :  Data informasi buku baru sudah tersimpan
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Tabel 12 Skenario Use Case Memasukkan data pustaka

Aksi Aktor Reaksi Sistem
Alur dasar (basic flow)

1. Memasukkan data pustaka

seperti judul buku, penerbit,

tahun terbit, pengarang, jumlah

halaman, kondisi buku di menu

memasukkan pustaka

2. Menekan tombol “Simpan”

3. Mengecek valid tidaknya data

masukan

4. Jika data pustaka yang dimasukkan

valid, maka data pustaka akan

disimpan di database dan akan

menampilkan pesan “sukses

disimpan”

Alur alternatif No 4

a. Jika data pustaka yang dimasukkan tidak valid, maka akan menampilkan

pesan “tidak sukses disimpan”

Alur alternatif untuk memperbaharui data pustaka

Tabel 13 Skenario Use Case Merperbarui data pustaka

Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Memasukkan judul buku atau

IDBuku

2. Menekan tombol “Cari”

3. Mengecek valid tidaknya data

masukanMenampilkan informasi

buku yang terdiri dari judul buku,

penerbit, tahun terbit, pengarang,

jumlah halaman, kondisi buku, letak

buku

4. Memperbaharui data. Beberapa
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Aksi Aktor Reaksi Sistem
pilihan data yang dapat

diperbaharui diantaranya judul

buku, penerbit, tahun terbit,

pengarang, jumlah halaman,

kondisi buku, letak buku

5. Menekan tombol “Simpan”

6. Mengecek valid tidaknya data yang

diperbaharui.

7. Jika data yang dimasukkan valid,

maka data pustaka yang baru akan

disimpan di database dan

menampilkan pesan “sukses

disimpan”

Alur alternatif No 7

a. Jika data pustaka yang dimasukkan tidak valid, maka akan menampilkan

pesan “tidak sukses disimpan”

Alur alternatif untuk menghilangkan data pustaka

Tabel 14 Skenario Use Case Menghilangkan data pustaka

Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Memasukkan judul buku atau

IDBuku

2. Menekan tombol “Cari”

3. Menampilkan informasi buku yang

terdiri dari judul buku, penerbit,

tahun terbit, pengarang, jumlah

halaman, kondisi buku, letak buku

4. Menekan tombol “Hapus”

5. Menampilkan pesan “Yakin akan

dihapus?”

6. Jika jawaban pesan adalah “Ya”,

maka data pustaka IDBuku yang
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Aksi Aktor Reaksi Sistem
dicari akan dihapus dari database.

Alur alternatif No 6

 Jika jawab pesan adalah “Tidak”, maka akan ditampilkan menu pustaka

Nama Use case :  Memasukkan data peminjaman

Aktor :  Pustakawan

Deskripsi :  Proses ini adalah sebuah kegiatan untuk memasukkan data

buku yang dipinjam oleh anggota perpustakaan.

Pre-condition : 1. Pustakawan sudah harus memiliki IDPustakawan agar bisa

memproses data buku baru

2. Pustakawan sudah harus berada di menu peminjaman

buku

Post-condition :  Data peminjaman buku sudah tersimpan

Tabel 15 Skenario Use Case Memasukkan Data Peminjaman

Aksi Aktor Reaksi Sistem
Alur dasar (basic flow)

1. Memasukkan data peminjaman

diantaranya yaitu NIM anggota

perpustakaan, judul buku,

tanggal peminjaman

2. Mengecek valid tidaknya data

peminjaman

3. Jika data peminjaman valid, maka

akan disimpan ke database dan

menampilkan pesan “Sukses

disimpan”

Alur alternatif No 3

Jika data peminjaman tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan “data

tidak valid”

Alur alternatif untuk Mengubah data peminjaman
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Tabel 16 Skenario Use Case Mengubah Data Peminjam

Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Memasukkan NIM anggota

perpustakaan

2. Menekan tombol “Cari”

3. Menampilkan pustaka yang dipinjam

oleh anggota perpustakaan

4. Memilih data pustaka yang akan

diubah berdasarkan judul buku

5. Menampilkan data peminjaman

yang dicari

6. Mengubah data peminjaman

yang meliputi judul buku, tanggal

peminjaman, tanggal

pengembalian, status

peminjaman

7. Menekan tombol “Simpan”

8. Mengecek valid tidaknya data

masukan

9. Jika data peminjaman valid, maka

akan disimpan ke dalam basis data

10.Menampilkan pesan bahwa data

sukses disimpan

Alur alternatif No 9

Jika data peminjaman tidak valid, maka akan menampilkan pesan “tidak bisa

disimpan”

Nama Use case :  Mencari pustaka

Aktor :  Anggota perpustakaan

Deskripsi :  Proses ini adalah sebuah kegiatan untuk menemukan

pustaka sesuai dengan kriteria tertentu

Pre-condition : 1. Anggota perpustakaan sudah berada di menu pencarian

Post-condition : 1. Data pustaka ditemukan
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Tabel 17 Skenario Use Case Mencari Pustaka

Aksi Aktor Reaksi Sistem
Alur dasar (basic flow)

1. Memasukkan kriteria pencarian

berdasarkan judul pustaka atau

pengarang atau kategori pustaka

2. Menekan tombol “Cari”

3. Jika data pustaka ada, maka akan

menampilkan data pustaka yang

dicari

Alur alternatif No 3

Jika data pustaka tidak ketemu, maka akan menampilkan pesan “Pustaka yang

dicari tidak ada”

8. Diagram Kelas
8.1 Pengertian Diagram Kelas

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari

segi  pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.

Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut

merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas dan atribut

mendeskripsikan properti dengan sebaris teks di dalam kotak kelas tersebut.

Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas

Diagram kelas mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan

berbagai hubungan statis yang terdapat di antara mereka. Diagram kelas juga

menunjukkan properti dan operasi sebuah kelas dan batasan-batasan yang

terdapat dalam hubungan-hubungan objek tersebut.

Diagram kelas menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan

objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi,

dan lain-lain.

Kelas memiliki tiga area pokok :

1. Nama

2. Atribut

3. Operasi

Contoh kelas : Manusia
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 Atribut: nama, usia, tanggal lahir

 Method/Operasi: berjalan, makan, minum

8.1.1 Abstraksi Kelas
Abstraksi adalah menemukan hal-hal mendasar pada suatu objek dan

mengabaikan hal-hal yang sifatnya insidental. Objek adalah instansiasi (contoh)

dari sebuah kelas. Abstraksi bertujuan untuk menyaring properties dan operasi

pada suatu objek, sehingga hanya tinggal yang dibutuhkan saja. Seringkali

masalah yang berbeda membutuhkan sejumlah informasi yang berbeda pula

pada area yang sama. Sebagai contoh, ketika kita akan membuat program untuk

mengatur suatu pada objek TV dan perubhaan channel, mungkin atribut no-seri

TV harus dibuang karena  tidak berguna. Tetapi ketika akan menelusuri transaksi

penjualan TV, maka kita butuh nomor seri dari TV yag terjual.

8.1.2 Atribut
Atribut adalah karakteristik data yang dimiliki suatu objek dalam kelas.

Notasi dari atribut :

visibility name: type multiplicity = default {property-string}

Contoh :

- name: String [1] = "Untitled" {readOnly}

+ berarti public, - berarti private, # berarti protected

“Untitled” adalah nilai yang diberikan secara default jika tidak ditentukan

saat objek dibuat {readOnly} adalah properti tambahan dari atribut, dimana disini

berarti tidak bisa dimodifikasi

8.1.3 Operasi
Operasi adalah fungsi atau transformasi yang mungkin dapat diaplikasikan

ke/oleh suatu objek dalam kelas. Misalnya, suatu objek dalamkelas manusia

mungkin memiliki fungsi-fungsi tersenyum, marah, makan, minum, menerima

perlakuan tertentu, dan sebagainya.

Notasi dari operations

visibility name (parameter-list) : return-type {property-string}

dimana :

Parameter pada parameter-list dinotasikan seperti pada atribut
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direction name: type = default value

Direction bisa berupa: in, out, atau inout

Contoh :

+ balanceOn (date: Date) : Money

8.1.4 Multiplisitas / Multiplicity
Multiplisitas menunjukkan jumlah suatu objek yang bisa berhubungan

dengan objek yang lain. Umumnya ditunjukkan dengan berapa banyak objek

yang bisa mengisi properti “satu” atau “banyak”, tetapi secara khusus dapat

ditunjukkan pula dengan bilangan integer lebih besar atau sama dengan nol.

 1 (pasti 1)

 0..1 (0 atau 1)

 (Tidak ada batasan, bisa 0, 1, ..., n)

 Biasanya didefinisikan batas bawah dan atas, kecuali untuk yang pasti

bernilai 1

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram kelas:

Tabel 18 Simbol-simbol Class Diagram

Simbol Deskripsi
Package Package merupakan sebuah bungkusan dari

satu atau lebih kelas

Class Kelas pada struktur sistem

Interface Sama dengan konsep interface dalam

pemrograman berorientasi objek

Asosiation relasi antar kelas dengan makna umum,
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Simbol Deskripsi
asosiasi biasanya juga disertai dengan

multiplicity

Directed Asociation relasi antar kelas dengan makna kelas yang

satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi

biasanya juga disertai dengan multiplicity

Generalisation relasi antar kelas dengan makna generalisasi-

spesialisasi (umum khusus)

Dependency relasi antar kelas dengan makna

kebergantungan antar kelas

Aggregration relasi antar kelas dengan makna semua-

bagian (whole-part)

Contoh diagram kelas :

Gambar 14 Contoh Diagram Kelas
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8.2 Pendefinisian Kelas pada Diagram Kelas
Kelas/Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain

berorientasi objek.

Kelas menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut

(layanan/metoda/fungsi).

Kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-

fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Susunan struktur kelas yang baik pada

diagram kelas sebaiknya memiliki jenis-jenis kelas berikut:

 Kelas main

Kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan.

 Kelas yang menangani tampilan sistem

Kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai

 Kelas yang diambil dari pendefinisian use case

Kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada diambil dari

pendefinisian use case

 Kelas yang diambil dari pendefinisian data

Kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi

sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data.

Jenis-jenis kelas di atas juga dapat digabungkan satu sama lain sesuai

dengan pertimbangan yang dianggap baik asalkan fungsi-fungsi yang sebaiknya

ada pada struktur kelas tetap ada. Susunan kelas juga dapat ditambahkan kelas

utilitas seperti Koneksi ke basis data, membaca file teks, dan lain sebagainya

sesuai kebutuhan.

Dalam mendefinisikan metode yang ada di dalam kelas perlu

memperhatikan apa yang disebut dengan cohesion dan coupling. Cohesion

adalah ukuran seberapa dekat keterkaitan instruksi di dalam sebuah metode

terkait satu sama lain sedangkan coupling adalah ukuran seberapa dekat

keterkaitan instruksi antara metode yang satu dengan metode yang lain dalam

sebuah kelas. Sebagai aturan secara umum maka sebuah metode yang dibuat

harus memiliki kadar cohesion yang kuat dan kadar coupling yang lemah.
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8.3 Relasi antar Kelas
Relasi antar adalah keterkaitan hubungan antar kelas secara konseptual.

UML menyediakan beberpa relasi antar kelas yang akan dijelaskan berikut ini.

8.3.1 Asosiasi
Asosiasi, yaitu hubungan statis antar kelas. Umumnya menggambarkan

class yang memiliki atribut berupa kelas lain, atau class yang harus mengetahui

eksistensi class lain. Panah navigability menunjukkan arah query antar kelas.

Menggambarkan hubungan antar kelas

 Ditandai dengan anak panah

 Seringkali ditambahkan label dan multiplicity untuk memperjelas hubungan

Contoh asosiasi :

Gambar 15 Contoh Asosiasi

8.3.2 Agregasi
Agregasi adalah hubungan „bagian dari‟ atau „bagian ke keselulruhan‟.

Suatu kelas / objek mungkin memiliki/bisa dibagi menjadi kelas/objek tertentu

dimana objek/kelas yang disebut kemudian merupakan bagian dari kelas/objek

yang terdahulu.

Gambar 16 Contoh Agregrasi

8.3.3 Generalisasi
Generalisasi adalah relasi ke atas beberapa subkelas kepada super kelas

diatasnya (ditunjukkan dengan notasi segitiga). Sub kelas mewarisi fitur dari

super kelasnya. Sub kelas mampu overriding metode super kelasnya.
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Gambar 17 Contoh Generalisasi

8.3.4 Dependency
Dependency adalah hubungan dimana perubahan pada suatu kelas akan

mempengaruhi kelas yang lain dimana kelas yang terakhir ini bergantung pada

kelas yang sebelumnya. Dalam Dependency antar 2 elemen jika terjadi

perubahan pada salah satu elemen maka akan mengakibatkan perubahan pada

elemen yang lain. Semakin kompleks sistem, maka dependency menjadi sesuatu

yang harus dipertimbangkan.

Dependency hanya berlaku satu arah. Bisa diperjelas dengan penggunaan

keyword, seperti <<parameter>>, <<use>>, <<call>> Notasi anak panah dan

garis putus-putus.

Gambar 18 Contoh Dependency

8.4 Studi Kasus Diagram Kelas
Studi kasus diambil dari sistem informasi manajemen perpustakaan seperti

pada bab-bab sebelumnya. Berikut adalah diagram kelas dari sistem informasi

manajemen perpustakaan:
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Gambar 19 Diagram Kelas Contoh Kasus

Tabel 19 Keterangan Class Diagram Cntoh Kasus

Nama Class Keterangan
Main merupakan kelas main yang juga

merangkap sebagai kelas yang

menangangi tampilan

Login merupakan kelas proses yang diambil

dari pendefinisian use case Login

MengelolaPustaka merupakan kelas proses yang diambil

dari pendefinisian use case Mengelola
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Nama Class Keterangan
Pustaka yang di dalamnya harus juga

menangani proses memasukkan data

pustaka, mengubah data pustaka, dan

menghapus data pustaka

MengelolaAnggota merupakan kelas proses yang diambil

dari pendefinisian use case Mengelola

Anggota yang di dalamnya harus juga

menangani proses memasukkan data

anggota, mengubah data anggota,

dan

menghapus data anggota

MengelolaPeminjaman merupakan kelas proses yang diambil

dari pendefinisian use case Mengelola

Peminjaman yang di dalamnya harus

juga menangani proses memasukkan

data peminjaman dan mengubah data

peminjaman

TPustaka merupakan kelas data yang

digunakan untuk membungkus hasil

data dari tabel TPustaka dan

Tpengarang

Tanggota merupakan kelas data yang

digunakan untuk membungkus hasil

data dari  tabel TAnggota dan

TTelepon

TPeminjaman merupakan kelas data yang

digunakan  untuk membungkus hasil

data dari tabel TPustakaPinjam dan

TPeminjaman

KoneksiBasisData merupakan kelas utilitas untuk

koneksi ke basis data dan melakukan

query
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D. AKTIFITAS PEMBELAJARAN
Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar yang

harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam pengetahuan dan

keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait dengan uraian materi yang

sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah isi

materinya dengan cermat.

2. Pahamilah definisi desain sistem, konsep dasar pendekatan berorientasi

objek, metodologi berorientasi objek, dan pendekatan terstruktur .

3. Pahamilah perbandingan pendekatan oo dan terstruktur.

4. Pahamilah tentang UML, Use Case dan Diagram Kelas

5. Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar latihan tanpa melihat

modul atau uraian materinya.

6. Periksalah jawaban-jawaban yang telah Anda kerja pada lembar Latihan dan

mecocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan.

E. RANGKUMAN
 Desain atau perancangan dalam pembangunan perangkat lunak merupakan

upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan

(mungkin informal) akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target,

memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performansi

maupun penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses desain

dari segi biaya, waktu, dan perangkat. Kualitas perangkat lunak biasanya

dinilai dari segi kepuasan pengguna perangkat lunak terhadap perangkat

lunak yang digunakan.

 Pendekatan berorientasi objek merupakan suatu teknik atau cara

pendekatan dalam melihat permasalahan dan sistem (sistem perangkat

lunak. Sistem informasi, atau sistem lainnva). Pendekatan berorientasi objek

akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan

objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nvata

 Metodologi berorientasi objek adalah suatu strategi pembangunan perangkat

lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek

yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnva
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 Teknik terstruktur, merupakan pendekatan formal untuk memecahkan

masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang

dapat diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali

menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan

masalah

 Ciri-ciri utama teknik terstruktur adalah sebagai berikut

a) Merancang berdasar modul

b) Bekerja dengan pendekatan top-down

c) Dilakukan secara iterasi

d) Kegiatan dilakukan secara paralel

 Perbedaan yang paling dasar dari pendekatan terstruktur dan pendekatan

OO (Object Oriented) atau berorientasi objek adalah pada metode

berorientasi fungsi  atau aliran data (Data Flow Diagram (DFD)) (pendekatan

terstruktur), dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan fungsi atau

proses secara hirarki, mulai dan konteks sampai proses-proses yang paling

kecil, sementara pada metode berorientasi objek. dekomposisi

permasalahan dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada dalam sistem

 Use Case Diagram atau diagram use case merupakan pemodelan untuk

menggambarkan kelakuan (behavior) sistem yang akan dibuat.

 Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut

merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas dan atribut

mendeskripsikan properti dengan sebaris teks di dalam kotak kelas tersebut.

Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas

F. TUGAS MANDIRI
1. Apakah yang dimaksud dengan desain sistem?

2. Sebutkan dan jelaskan karakteristik apa saja yang terdapat pada sistem

berorientasi objek!

3. Mengapa berkembang metodologi berorientasi objek?

4. Apa yang dimaksud dengan pendekatan terstruktur?
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5. Apa perbedaan pendekatan terstruktur dengan pendekatan berorientasi

objek?

G. KUNCI JAWABAN
1. Desain Sistem adalah upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang

memberikan kepuasan (mungkin informal) akan spesifikasi kebutuhan

fungsional, memenuhi target, memenuhi kebutuhan secara implisit atau

eksplisit dari segi performansi maupun penggunaan sumber daya, kepuasan

batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu, dan perangkat

2. Karakteristik sistem berorientasi obyek :

 Abstraksi

Prinsip untuk merepresentasikan dunia nyata yang kompleks menjadi

satu bentuk model yang sederhana dengan mengabaikan aspek-aspek

lain yang tidak sesuai dengan permasalahan

 Enkapsulasi

Pembungkusan atribut data dan layanan (operasi-operasi) yang dipunyai

objek. untuk menyembunyikan implementasi dan objek sehingga objek

lain tidak mengetahui cara kerja-nya.

 Pewarisan (inheritance)

Mekanisme yang memungkinkan satu objek mewarisi sebagian atau

seluruh definisi dan objek lain sebagai bagian dan dirinya.

 Reusabilily

Pemanfaatan kembali objek yang sudah didefinisikan untuk suatu

permasalahan pada permasalahan lainnya yang melibatkan objek

tersebut

 Generalisasi dan Spesialisasi

Menunjukkan hubungan antara kelas dan objek yang umum dengan kelas

dan objek yang khusus

 Komunikasi Antar Objek

Komunikasi antar objek dilakukan lewat pesan (message) yang dikirim

dan satu objek ke objek lainnya

 Polymorphism
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Kemampuan suatu objek untuk digunakan di banyak tujuan yang berbeda

dengan nama yang sama sehingga menghemat baris program.

3. Berkembangnya metodologi berorientasi obyek dikarenakan metodologi

lama banyak menimbulkan masalah seperti adanya kesulitan pada saat

mentransformasi hasil dari satu tahap pengembangan ke tahap berikutnya,

misalnya pada metode pendekatan terstruktur, jenis aplikasi yang

dikembangkan saat ini berbeda dengan masa lalu. Aplikasi yang

dikembangkan pada saat ini sangat beragam (aplikasi bisnis. real-time,

utility, dan sebagainva) dengan platform yang berbeda-beda, sehingga

menimbulkan tuntutan kebutuhan metodologi pengembangan yang dapat

mengakomodasi ke semua jenis aplikasi tersebut.

4. Pendekatan terstruktur adalah pendekatan formal untuk memecahkan

masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang

dapat diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali

menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan

masalah.

5. Pada metode berorientasi fungsi  atau aliran data (Data Flow Diagram

(DFD)) (pendekatan terstruktur), dekomposisi permasalahan dilakukan

berdasarkan fungsi atau proses secara hirarki, mulai dan konteks sampai

proses-proses yang paling kecil. Sementara pada metode berorientasi objek,

dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada

dalam sistem.
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MELAKUKAN TAHAPAN P
ENGEMBANGAN SISTEM

A. TUJUAN
Melakukan tahapan pengembangan meliputi pembuatan basis data, screen

layout, report layout, dan desain diagram proses

B. INDIKATOR
1. Peserta diklat mampu membuat basis data untuk sebuah sistem informasi

2. Peserta diklat mampu membuat screen layout untuk sebuah sistem informasi

berbasis web

3. Peserta diklat mampu membuat report layout untuk sebuah sistem informasi

berbasis web

4. Peserta diklat mampu membuat diagram proses dari sistem informasi

berbasis web

C. URAIAN MATERI
1. Pendahuluan

Tahap pengembangan sistem informasi merupakan tahap yang dikerjakan

oleh programmer. Setelah desain sistem informasi dikerjakan oleh Sistem Analis,

maka pekerjaan dilimpahkan kepada tim programmer. Sehingga programmer

memiliki pekerjaan menterjemahkan desain sistem dari analis sistem menjadi

sebuah program. Desain sistem yang diberikan dapat berupa class diagram,

desain database, use case dan sebagainya.

Pada modul ini akan dijelaskan tahapan pengembangan software berbasis

web, sehingga jenis software dan tool yang digunakan untuk membangun sistem,

semua berbasis web, baik user interface maupun reportnya. Sebagai contoh

pada modul ini, untuk database menggunakan MySQL berikut tool pembantunya

yaitu PHPMyAdmin, Adobe Dreamweaver CS 5 untuk pembuatan user interface

dan pengkodean program menggunakan bahasa pemrograman PHP dan untuk

laporan menggunakan ........ , serta beberapa library berbasis PHP maupun CSS

yang mendukung pengembangan sistem informasi berbasis web.
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2. Membuat Basis Data
Langkah-langkah pembuatan basis data dapat dilihat pada modul grade 1

baik database bersifat stand alone maupun database yang bersifat client server.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembuatan database harus berdasarkan

desain Entity Relationship Diagram (ERD) yang telah dibuat oleh analis sistem.

ERD itulah yang menjadi dasar pembauatn database dalam sebuah sistem

informasi.

Untuk itu perlu dilakukan maping dari ERD ke tabel. Berikut algoritma

maping ERD ke tabel :

1) Untuk setiap entitas kuat EK, buat tabel baru EK yang menyertakan seluruh

simple atribut dan simple atribut dari composite atribut yang ada. Pilih salah

satu atribut kunci sebagai primary key

Contoh :

 Entitas Kuat Pegawai, buat tabel baru Pegawai

Gambar 20 Algoritma Maping ERD - Tabel Ke 1.1

 Sertakan seluruh simple atribut

Gambar 21 Algoritma Maping ERD - Tabel Ke 1.2

 Sertakan simple atribut dari composite atribut yang ada
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Gambar 22 Algoritma Maping ERD - Tabel Ke 1.3

2) Untuk setiap entitas lemah EH, buat tabel baru EH dengan mengikutsertakan

seluruh simple atribut. Tambahkan primary key dari entitas kuatnya (owner

entity type) yang akan digunakan sebagai primary key bersama-sama partial

key dari entitas lemah.

Contoh :

 Untuk Entitas Lemah Tanggungan, buat tabel baru Tanggungan

Gambar 23 Algoritma Maping ERD - Tabel Ke 2.1

 Sertakan seluruh simple atribut

Gambar 24 Algoritma Maping ERD - Tabel Ke 2.2
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 Tambahkan primary key dari entitas kuatnya (owner entity type) yang

akan digunakan sebagai primary key bersama-sama partial key dari

entitas lemah

Gambar 25 Algoritma Maping ERD - Tabel Ke 2.3

3) Untuk setiap multivalued atribut R, buatlah tabel baru R yang menyertakan

atribut dari multivalue tersebut. Tambahkan primary key dari relasi yang

memiliki multivalue tersebut. Kedua atribut tersebut membentuk primary key

dari tabel R

Contoh :

Atribut lokasi departemen memiliki lebih dari satu nilai (multivalued)

 Untuk setiap multivalued atribut R, buatlah tabel baru R yang

menyertakan atribut dari multivalue tersebut

Gambar 26 Algoritma Maping ERD - Tabel Ke 3.1

 Tambahkan primary key dari relasi yang memiliki multivalue tersebut.

Kedua atribut tersebut membentuk primary key dari tabel R
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Gambar 27 Algoritma Maping ERD - Tabel Ke 3.2

4) Untuk setiap relasi binary 1:1, tambahkan primary key dari sisi yang lebih

“ringan” ke sisi (entitas) yang lebih “berat”. Suatu sisi dianggap lebih “berat”

timbangannya apabila mempunyai partisipasi total. Tambahkan juga simple

atribut yang terdapat pada relasi tersebut ke sisi yang lebih “berat”. Apabila

kedua partisipasi adalah sama-sama total atau sama-sama partial, maka dua

entitas tersebut boleh digabung menjadi satu tabel.

Gambar 28 Algoritma Maping ERD - Tabel Ke 4

Catatan : Apabila kedua partisipasi adalah sama-sama total atau sama-

sama partial, maka dua entitas tersebut boleh digabung menjadi satu tabel.

5) Untuk setiap relasi binary 1:N yang tidak melibatkan entitas lemah, tentukan

mana sisi yang lebih “berat” (sisi N). Tambahkan primary key dari sisi yang
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“ringan” ke tabel sisi yang lebih “berat”. Tambahkan juga seluruh simple

atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut.

Gambar 29 Algoritma Maping ERD - Tabel Ke 5

6) Untuk setiap relasi binary M:N, buatlah tabel baru R dengan atribut seluruh

simple atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut. Tambahkan primary

key yang terdapat pada kedua sisi ke tabel R. Kedua foreign key yang

didapat dari kedua sisi tersebut digabung menjadi satu membentuk primary

key dari tabel R

Gambar 30 Algoritma Maping ERD - Tabel Ke 6
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7) Ada dua alternatif :

a. Untuk setiap relasi n-ary (ternary), buatlah tabel R yang menyertakan

seluruh primary key dari entitas yang ikut serta. Sejumlah n foreign key

tersebut akan membentuk primary key untuk tabel R. Tambahkan

seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi n-ary tersebut.

Contoh :

Gambar 31 Algoritma Maping ERD - Tabel Ke 7

b. Mengubah bentuk relasi ternary menjadi entitas lemah, kemudian

memperbaiki relasi yang terjadi antara entitas lemah tersebut dengan

entitas-entitas kuatnya dan melakukan algoritma mapping sesuai

dengan aturan mapping.

Dengan menerapkan algoritma di atas, maka akan didapatkan desain

database yang baik yang nantinya sangat menentukan kualitas sistem informasi

yang dihasilkan. Database yang baik adalah kunci dari sistem informasi atau

software yang baik.
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Setelah dilakukan mapping ERD ke tabel, maka langlah selanjutnya adalah

menerapkan hasil maping ke software database yang dipilih, misalnya

menggunakan Micosoft Access, MySQL, MSSQL, Oracle, dan sebagainya,

tergantung dari kebutuhan sistem informasi.

3. Membuat Screen Layout / Interface
Proses pembuatan layout halaman web sama seperti seorang kartunis akan

menggambar kartun. Perancangan desain awal halaman dimulai dengan

membuat sketsa bentuk halaman sesuai bisnis proses yang hendak

dilakukan pada halaman tersebut. Contoh berikut merupakan sketsa bentuk

halaman yang akan dibuat pada desain web perpustakaan.

Gambar 32 Contoh Sketsa Layout Halaman Website

Menu 1 Menu 2 Menu N

Sub menu 1 Sub menu 2 Sub menu

Konten Halaman
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4. Membuat Report Layout
Proses pembuatan layout report disesuaikan dengan format yang diinginkan

oleh user atau pengguna aplikasi. Semakin banyak informasi yang dapat

ditampilkan dalam laporan maka semakin baik respon dari pengguna

website. Beberapa contoh laporan yang dapat dibuat seperti:

Gambar 33 Contoh Halaman Website Laporan perpustakaan

D. AKTIFITAS PEMBELAJARAN
Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar yang

harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam pengetahuan dan

keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait dengan uraian materi yang

sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah isi

materinya dengan cermat.

2. Cobalah beberapa praktek pada PC/laptop anda, mulai dari pembuatan

database, web page layout dan laporannya sampai berhasil dijalankan.



106

E. RANGKUMAN

F. TUGAS MANDIRI
Buatlah Sistem Informasi sederhana berbasis web menggunakan database

MySQL dan bahasa pemrograman yang paling anda kuasai, sistem harus

menyertakan report. Berikut ERD dari Sistem Informasi yang harus anda

buat.

Gambar 32 ERD Studi Kasus

G. KUNCI JAWABAN
Tidak disediakan kunci jawaban karena berbasis project
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MENGUJI SISTEM INFORMASI

A. TUJUAN
Menguji sistem informasi dengan testing untuk mendapatkan kelemahan sistem.

B. INDIKATOR
1. Peserta diklat memahami berbagai metode dan strategi pengujian

2. Peserta diklat memahami dan mampu melakukan pengujian sistem dengan

teknik blackbox

3. Peserta diklat memahami pengujian sistem dengan teknik whitebox

4. Peserta diklat mampu membuat laporan hasil pengujian sistem.

C. URAIAN MATERI
Pengujian sistem informasi adalah elemen kritis dari jaminan kualitas

sistem informasi dan merepresentasikan spesifikasi, desain dan pengkodean.

Meningkatnya visibilitas sistem informasi sebagai suatu elemen sistem dan

"biaya” yang muncul akibat kegagalan sistem informasi, memotivasi dilakukan

perencanaan yang baik melalui pengujian yang teliti.

Dalam melakukan uji coba ada 2 masalah penting yang akan dibahas, yaitu

:

 Teknik uji coba sistem informasi

 Strategi uji coba sistem informasi

Teknik Uji Coba Sistem Informasi

Pada dasarnya, pengujian merupakan suatu proses rekayasa sistem

informasi yang dapat dianggap (secara psikologis) sebagai hal yang destruktif

daripada konstruktif.

Sasaran Pengujian (Glen Myers) :
1. Pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud

menemukan kesalahan.

2. Test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk

menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebalumnya.
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3. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua

kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya.

Prinsip Pengujian (diusulkan Davis) :

 Semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan pelanggan.

 Pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian itu dimulai.

 Prinsip Pareto berlaku untuk pengujian sistem informasi. Prinsip Pareto

mengimplikasikan 80% dari semua kesalahan yang ditemukan selama

pengujian sepertinya akan dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul

program.

 Pengujian harus mulai "dari yang kecil" dan berkembang ke pengujian "yang

besar".

 Pengujian yang mendalam tidak mungkin.

 Paling efektif, pengujian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen.

Testabilitas
Testabilitas sistem informasi adalah seberapa mudah sebuah program

komputer dapat diuji. Karena pengujian sangat sulit, perlu diketahui apa yang

dapat dilakukan untuk membuatnya menjadi mudah. Karakteristik sistem

informasi yang diuji :

 OPERABILITAS, semakin baik dia bekerja semakin efisien dia dapat diuji.

 OBSERVABILITAS, apa yang anda lihat adalah apa yang anda uji.

 KONTROLABILITAS, semakin baik kita dapat mengontrol sistem informasi

semakin banyak pengujian yang adapat diotomatisasi dan dioptimalkan.

 DEKOMPOSABILITAS, dengan mengontrol ruang lingkup pengujian kita

dapat lebih cepat mengisolasi masalah dan melakukan pengujian kembali.

 KESEDERHANAAN, semakin sedikit yang diuji semakin cepat pengujian.

 STABILITAS, semakin sedikit perubahan semakin sedikit gangguan

pengujian.

 KEMAMPUAN DIPAHAMI, semakin banyak informasi yang dimiliki semakin

detail pengujiannya.

Atribut Pengujian Yang Baik :

 Memiliki probabilitas yang tinggi menemukan kesalahan.
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 Tidak redundan.

 Harusnya ‘jenis terbaik’.

 Tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu kompleks.

Desain Test Case
Terdapat bermacam-macam rancangan metode test case yang dapat

digunakan, semua menyediakan pendekatan sistematis untuk uji coba, yang

terpenting metode menyediakan kemungkinan yang cukup tinggi menemukan

kesalahan. Terdapat 2 macam test case:

1. Pengetahuan fungsi yang spesifik dari produk yang telah dirancang untuk

diperlihatkan, test dapat dilakukan untuk menilai masing-masing fungsi

apakah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Pengetahuan tentang cara kerja dari produk, test dapat dilakukan untuk

memperlihatkan cara kerja dari produk secara rinci sesuai dengan

spesifikasinya.

Dua macam pendekatan test yaitu :
1. Black Box Testing

Test case ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi sistem informasi tentang

cara beroperasinya, apakah pemasukan data keluaran telah berjalan

sebagaimana yang diharapkan dan apakah informasi yang disimpan secara

eksternal selalu dijaga kemutakhirannya.

2. White Box Testing
Adalah meramalkan cara kerja perangkat lunak secara rinci, karenanya

logikal path (jalur logika) perangkat lunak akan ditest dengan menyediakan test

case yang akan mengerjakan kumpulan kondisi dan atau pengulangan secara

spesifik. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan white box testing merupakan

petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%.
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Uji Coba White Box
Uji coba white box adalah metode perancangan test case yang

menggunakan struktur kontrol dari perancangan prosedural untuk mendapatkan

test case. Dengan rnenggunakan metode white box, analis sistem akan dapat

memperoleh test case yang:

 Menjamin seluruh independent path di dalam modul yang dikerjakan

sekurang-kurangnya sekali

 Mengerjakan seluruh keputusan logikal

 Mengerjakan seluruh loop yang sesuai dengan batasannya

 Mengerjakan seluruh struktur data internal yang menjamin validitas

1. Uji Coba Basis Path

Uji coba basis path adalah teknik uji coba white box yang diusulkan Tom

McCabe. Metode ini memungkinkan perancang test case mendapatkan ukuran

kekompleksan logical dari perancangan prosedural dan menggunkan ukuran ini

sbg petunjuk untuk mendefinisikan basis set dari jalur pengerjaan. Test case

yang didapat digunakan untuk mengerjakan basis set yang menjamin pengerjaan

setiap perintah minimal satu kali selama uji coba.

1.1. Notasi diagram alir

Gambar 33 Notasi Diagram Alir

Untuk menggambarkan pemakaian diagram alir diberikan contoh

perancangan prosedural dalam bentuk flowchart
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Gambar 34 Diagram Alir

Selanjutnya diagram alir diatas dipetakan ke grafik alir

Gambar 35 Grafik Alir

Keterangan :

Lingkaran/node : menggambarkan satu/lebih perintah prosedural. Urutan proses

dan keputusan dapat dipetakan dalam satu node.

Tanda panah/edge : menggambarkan aliran kontrol. Setiap node harus

mempunyai tujuan node

Region : adalah daerah yang dibatasi oleh edge dan node. Termasuk daerah

diluar grafik alir.

Contoh menterjemahkan pseudo code ke grafik alir
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Gambar 36 Menerjemahkan PDL ke grafik Alir

1: do while record masih ada

baca record

2: if record ke 1 = 0

3: then proses record

simpan di buffer

naikan kounter

4: else if record ke 2 = 0

5    then reser kounter

6    proses record

simpan pada file

7a: endif

endif

7b: enddo

8 : end

Nomor pd pseudo code berhubungan dengan nomor node. Apabila

diketemukan kondisi majemuk (compound condition) pada pseudo cade

pembuatan grafik alir menjadi rumit. Kondisi majemuk mungkin terjadi pada

operator Boolean (AND, OR, NAND, NOR) yang dipakai pada perintah if.



115

Contoh :

Gambar 37 Logika Gabungan

if A or B

then procedure x

else procedure y

endif

Node dibuat terpisah untuk masing-masing kondisi A dan B dari pernyataan

IF A OR B. Masing-masing node berisi kondisi yang disebut pridicate node dan

mempunyai karakteristik dua atau lebih edge darinya.

1.2. Cyclomatic Complexity

Cyclomatic complexity adalah metrik sistem informasi yang menyediakan

ukuran kuantitatif dari kekompleksan logikal program. Apabila digunakan dalam

kontek metode uji coba basis path, nilai yang dihitung untuk cyclomatic

complexity menentukan jumlah jalur independen dalam basis set suatu program

dan memberi batas atas untuk jumlah uji coba yang harus dikerjakan untuk

menjamin bahwa seluruh perintah sekurang-kurangnya telah dikerjakan sekali.

Jalur independent adalah jalur yang melintasi atau melalui program dimana

sekurang-kurangnya terdapat proses perintah yang baru atau kondisi yang baru.

Dari gambar 9.3 :
Path 1 :  1 - 11
Path 2 :  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 1 - 11
Path 3 :  1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 ...: 10 - 1 - 11
Path 4 : 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 1 - 11

Path 1,2,3,4 yang telah didefinisikan di atas merupakan basis set untuk diagaram

alir.
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Cyclomatic complexity digunakan untuk mencari jumlah path dalam satu

flowgraph. Dapat dipergunakan rumusan sebagai berikut :

1) Jumlah region grafik alir sesuai dengan cyclomatic complexity.

2) Cyclomatix complexity V(G) untuk grafik alir dihitung dengan rumus:

V(G) = E - N + 2
dimana:

E = jumlah edge pada grafik alir

N = jumlah node pada grafik alir

3) Cyclomatix complexity V(G) juga dapat dihitung dengan rumus:

V(G) = P + 1
dimana P = jumlah predicate node pada grafik alir

Pada Gambar 9.3 dapat dihitung cyclomatic complexity:

1) Flowgraph mempunyai 4 region

2) V(G) = 11 edge - 9 node + 2 = 4

3) V(G) = 3 predicate node + 1 = 4

Jadi cyclomatic complexity untuk flowgraph Gambar 9.3 adalah 4

1.1. Melakukan Test Case

Metode uji coba basis path juga dapat diterapkan pada perancangan

prosedural rinci atau program sumber. Pada bagian ini akan dijelaskan langkah-

langkah uji coba basis path. Prosedur rata-rata pada bagian berikut akan

digunakan sebagai contoh dalam pembuatan test case.

PROCEDURE RATA-RATA
INTERFACE RESULT rata, total, input, total.valid
INTERFACE RESULT nilai, minim, max
TYPE NILAl (1:100) IS SCALAR ARRAY;
TYPE rata, total. input, total.valid, max.minim, jumlah IS SCALAR;
TYPE I IS INTEGER;
I = 1;
total. input = total. valid = 0;
jumlah = 0;
DO WHILE nilai(i) <> -999 .and. total.input < 100
tambahkan total.input dengan 1;
IF nilai(i) >= minimum .and. nilai(i} <=max;
THEN tambahkan total.valid dengan I;

jumlah=jumlah + nilai(i);
ELSE skip;
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END IF
tambahkan i dengan 1;
ENDDO

IF total. valid> 0
THEN rata =jumlah/total. valid;
ELSE rata = -999;
ENDIF
END

Langkah-Iangkah pembuatan test case:

1) Dengan mempergunakan perancangan prosedural atau program sumber

sebagai dasar, digambarkan diagram alirnya.

Gambar 38 Diagram Alir prosedur rata

2) Tentukan cyclomatic complexity untuk diagram alir yang telah dibuat:

V(G) = 6 region .
V(G) = 17 edge - 13 node + 2 = 6
V(G) = 5 predicate node + 1 = 6

3) Tentukan independent path pada flowgraph

Dari hasil perhitungan cyclomatic complexity terdapat 6 independent path

yaitu:

path 1 : 1-2-10-11-13

path 2 : 1-2-10-12-13

path 3 : 1-2-3-10-11-13

path 4 : 1-2-3-4-5-8-9-2-..

path 5 : 1-2-3-4-5-6-8-9-2-..

path 6 : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-2-...



118

4) Buat test case yang akan mengerjakan masing-masing path pada basis set.

Data yang dipilih harus tepat sehingga setiap kondisi dari predicate node

dikerjakan semua.

1.2. Graph Metrik

Graph metrik merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk

membantu uji coba basis path atau struktur data. Graph metrik adalah matrik

empat persegi yang mempunyai ukuran (sejumlah baris dan kolom) yang sama

dengan jumlah node pada flowgraph. Masing-masing baris dan kolom

mempunyai hubungan dengan node yang telah ditentukan dan pemasukan data

matrik berhubungan dengan hubungan (edge) antanode. Contoh sederhana

pemakaian graph matrik dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 39 Graph matrik

Pada gambar flowgraph masing-masing node ditandai dengan angka clan

edge dengan huruf kecil, kemudian diterjemahkan ke graph matrik. Contoh

hubungan node 3 dengan node 4 pada graph ditandai dengan huruf b.

Hubungan bobot menyediakan tambahan informasi tentang aliran kontrol.

Secara simpel hubungan bobot dapat diberi nilai 1 jika ada hubungan antara

node atau nilai 0 jika tidak ada hubungan. Dapat juga hubungan bobot diberi

tanda dengan:

 Kemungkinan link (edge) dikerjakan

 Waktu yang digunakan untuk proses selama traversal dari link

 Memori yang diperlukan selama traversal link

 Sumber daya yang diperlukan selama traversal link
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Gambar 40 Hubungan bobot

Koneksi :

1 – 1 = 0

2 – 1 = 1

2 – 1 = 1

2 – 1 = 1

3  + 1 = 4  cyclomatic complexity

1. Pengujian Loop

Loop merupakan kendala yang sering muncul untuk menerapkan algoritma

dengan tepat. Uji coba loop merupakan teknik pengujian white box yang

fokusnya pada validitas dari loop. Kelas loop yaitu :

a. Loop Sederhana, pengujian loop sederhana dilakukan dengan mudah,

dimana n jumlah maksimum yang diijinkan melewati loop tsb.

1. Lewati loop secara keseluruhan

2. Hanya satu yang dapat melewati loop

3. m dapat melewati loop dimana m< n

b. Loop Tersarang, pengujian loop ini menggunakan pendekatan loop

sederhana. Petunjuk pengujian loop tersarang :

1. Dimulai dari loop paling dalam. Atur semua loop ke nilai minimum.

2. Kerjakan dengan prinsip loop sederhana untuk loop yang paling dalam

sementara tahan loop yang di luar pada parameter terkecil (nilai kounter

terkecil)

3. Kemudian lanjutkan untuk loop yang diatasnya.
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4. Teruskan sampai semua loop selesai di uji.

c. Loop Terangkai, pengujian loop ini menggunakan pendekatan loop

sederhana bila masing-masing loop independen, tetapi bila dua loop

dirangkai dan pencacah loop 1 digunakan sebagai harga awal loop 2 maka

loop tsb jadi tidak independen, maka pendekatan yang diaplikasikan ke loop

tersarang direkomendasikan.

d. Loop Tidak Terstruktur, kapan saja memungkinkan, loop ini didisain

kembali agar mencerminkan penggunaan komsepsi pemrograman tertruktur.

Loop tidak
terstruktu r

Loop
teran gkai

Loop
tersa rang

Loop
sederhana

Gambar 41 Macam-macam Loop

Pengujian Black-Box
Pengujian black-box berfokus pada persyaratan fungsional sistem

informasi. Pengujian inimemungkinkan analis system memperoleh kumpulan

kondisi input yang akan mengerjakan seluruh keperluan fungsional program.

Tujuan metode ini mencari kesalaman pada:

 Fungsi yang salah atau hilang

 Kesalahan pada interface

 Kesalahan pada struktur data atau akses database
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 Kesalahan performansi

 Kesalahan inisialisasi dan tujuan akhir

Metode ini tidak terfokus pada struktur kontrol seperti pengujian white-box

tetapi pada domain informasi.

Pengujian dirancang untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

 Bagaimana validitas fungsional diuji?

 Apa kelas input yang terbaik untuk uji coba yang baik?

 Apakah sistem sangat peka terhadap nilai input tertentu?

 Bagaimana jika kelas data yang terbatas dipisahkan?

 Bagaimana volume data yang dapat ditoleransi oleh sistem?

 Bagaimana pengaruh kombinasi data terhadap pengoperasian system?

1. Equivalence Partitioning

Equivalence partitioning adalah metode pengujian black-box yang

memecah atau membagi domain input dari program ke dalam kelas-kelas data

sehingga test case dapat diperoleh.

Perancangan test case equivalence partitioning berdasarkan evaluasi kelas

equivalence untuk kondisi input yang menggambarkan kumpulan keadaan yang

valid atau tidak. Kondisi input dapat berupa nilai numeric, range nilai, kumpulan

nilai yang berhubungan atau kondisi Boolean.

Contoh :
Pemeliharaan data untuk aplikasi bank yang sudah diotomatisasikan. Pemakai

dapat memutar nomor telepon bank dengan menggunakan mikro komputer yang

terhubung dengan password yang telah ditentukan dan diikuti dengan perintah-

perintah. Data yang diterima adalah :

Kode area : kosong atau 3 digit

Prefix : 3 digit atau tidak diawali 0 atau 1

Suffix : 4 digit

Password : 6 digit alfanumerik

Perintah : check, deposit, dll
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Selanjutnya kondisi input digabungkan dengan masing-masing data elemen

dapat ditentukan sebagai berikut :

Kode area : kondisi input, Boolean – kode area mungkin ada atau tidak

kondisi input, range – nilai ditentukan antara  200 dan 999

Prefix : kondisi input range > 200 atau tidak diawali 0 atau 1

Suffix : kondisi input nilai 4 digit

Password : kondisi input boolean – pw mungkin diperlukan atau tidak

kondisi input nilai dengan 6 karakter string

Perintah : kondisi input set berisi perintah-perintah yang telah didefinisikan

2. Boundary Value Analysis

Untuk permasalahan yang tidak diketahui dg jelas cenderung menimbulkan

kesalahan pada domain outputnya. BVA merupakan pilihan test case yang

mengerjakan nilai yang telah ditentukan, dengan teknik perancangan test case

melengkapi test case equivalence partitioning yang fokusnya pada domain input.

BVA fokusnya pada domain output.

Petunjuk pengujian BVA :

1) Jika kondisi input berupa range yang dibatasi nilai a dan b, test case harus

dirancang dengan nilai a dan b.

2) Jika kondisi input ditentukan dengan sejumlah nilai, test case harus

dikembangkan dengan mengerjakan sampai batas maksimal nilai tsb.

3) Sesuai petunjuk 1 dan 2 untuk kondisi output dirancang test case sampai

jumlah maksimal.

4) Untuk struktur data pada program harus dirancang sampai batas

kemampuan.

Strategi Pengujian Sistem Informasi
Strategi uji coba sistem informasi memudahkan para perancang untuk

menentukan keberhasilan system yang telah dikerjakan. Hal yang harus

diperhatikan adalah langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan harus

direncanakan dengan baik dan  berapa lama waktu, upaya dan sumber daya

yang diperlukan.

Strategi uji coba mempunyai karakteristik sebagai berikut :

 Pengujian mulai pada tingkat modul yang paling bawah, dilanjutkan dengan
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modul di atasnya kemudian hasilnya dipadukan.

 Teknik pengujian yang berbeda mungkin menghasilakn sedikit perbedaan

(dalam hal waktu)

 Pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan (untuk proyek

yang besar) suatu kelompok pengujian yang independen.

 Pengujian dan debugging merupakan aktivitas yang berbeda, tetapi

debugging termasuk dalam strategi pengujian.

Pengujian sistem informasi adalah satu elemen dari topik yang lebih luas

yang sering diacu sebagai verifikasi dan validasi (V&V).

Verifikasi : Kumpulan aktifitas yang menjamin penerapan sistem informasi benar-

benar sesuai dengan fungsinya.

Validasi : Kumpulan aktivitas yang berbeda yang memastikan bahwa sistem

informasi yang dibangun dapat memenuhi keperluan pelanggan.

Dgn kata lain :
Verifikasi : “ Apakah kita membuat produk dengan benar?”

Validasi     : “ Apakah kita membuat benar-benar suatu produk?”

Definisi dari V&V meliputi berbagai aktivitas yang kita rujuk sebagai

jaminan kualias sistem informasi (SQA).

Pengujian merupakan salah satu tugas yang ada dlm arus siklus

pengembangan system yang dapat digambarkan  dalam bentuk spiral :

Gambar 42 Strategi Uji Coba

1. Pengujian Unit

Unit testing (uji coba unit) fokusnya pada usaha verifikasi pada unit terkecil

dari desain sistem informasi, yakni modul. Uji coba unit selalu berorientasi pada
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white box testing dan dapat dikerjakan paralel ayau beruntun dengan modul

lainnya.

1.1. Pertimbangan Pengujian Unit

Interface diuji cobakan untuk menjamin informasi yang masuk atau yang ke

luar dari unit program telah tepat atau sesuai dengan yang diharapkan. Yg

pertama diuji coba adalah interface karena diperlukan untuk jalannya informasi

atau data antar modul.

Myers  mengusulkan checklist untuk pengujian interface:

 Apakah jumlah parameter input sama dengan jumlah argumen?

 Apakah antara atribut dan parameter argumen sudah cocok?

 Apakah antara sistem satuan parameter dan argumen sudah cocok?

 Apakah jumlah argumen yang ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama

dengan jumlah parameter?

 Apakah atribut dari argumen yang ditransmisikan ke modul yang dipanggil

sama dengan atribut parameter?

 Apakah sistem unit dari argumen yang ditransmisikan ke modul yang

dipanggil sama dengan sistem satuan parameter?

 Apakah jumlah atribut dari urutan argumen ke fungsi-fungsi built-in sudah

benar?

 Adakah referensi ke parameter yang tidak sesuai dengan pain entri yang

ada?

 Apakah argumen input-only diubah?

 Apakah definisi variabel global konsisten dengan modul?

 Apakah batasan yang dilalui merupakan argumen?

Bila sebuah modul melakukan I/O ekstemal, maka pengujian interface

tambahan harus dilakukan.

 Atribut file sudah benar?

 Pemyataan OPEN/CLOSE sudah benar?

 Spesifikasi format sudah cocok dengan pernyataan I/O?

 Ukuran buffer sudah cocok dengan ukuran rekaman?

 File dibuka sebelum penggunaan?

 Apakah kondisi End-of-File ditangani?

 Kesalahan I/O ditangani?
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 Adakah kesalahan tekstual di dalam informasi output?

Kesalahan yang umum di dalam komputasi adalah:

 kesalahpahaman atau prosedur aritmatik yang tidak benar

 operasi mode yang tercampur

 inisialisasi yang tidak benar

 inakurasi ketelitian

 representasi simbolis yang tidak benar dari sebuah persamaan.

Test case harus mengungkap kesalahan seperti :

 perbandingan tipe data yang berbeda

 preseden atau operator logika yang tidak benar

 pengharapan akan persamaan bila precision error membuat persamaan

yang tidak mungkin

 perbandingan atau variabel yang tidak benar

 penghentian loop yang tidak ada atau tidak teratur

 kegagalan untuk keluar pada saat terjadi iterasi divergen

 variabel loop yang dimodifikasi secara tidak teratur.

1.2. Prosedur Pengujian Unit

Program sumber telah dikembangkan, ditunjang kembali dan diverifikasi

untuk sintaksnya, maka perancangan test case dimulai. Peninjauan kembali

perancangan informasi akan menyediakan petunjuk untuk menentukan test case.

Karena modul bukan program yang berdiri sendiri maka driver (pengendali) dan

atau stub sistem informasi harus dikembangkan untuk pengujian unit.

Driver adalah program yang menerima data untuk test case dan menyalurkan

ke modul yang diuji dan mencetak hasilnya.

Stub melayani pemindahan modul yang akan dipanggil untuk diuji.

2. Pengujian Integrasi

Pengujian terintegrasi adalah teknik yang sistematis untuk penyusunan

struktur program, pada saat bersamaan dikerjakan uji coba untuk memeriksa

kesalahan yang nantinya digabungkan dengan interface.

Metode pengujian
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 Top Down integration

 Buttom Up integration

2.1. Top Down Integration

Merupakan pendekatan inkrmental untuk penyusunan struktur program.

Modul dipadukan dengan bergerak ke bawah melalui kontrol hirarki dimulai dari

modul utama.

Modul subordinat ke modul kontrol utama digabungkan ke dalam struktur

baik menurut depth first atau breadth first.

Proses integrasi:

 Modul utama digunakan sebagai test driver dan stub yang menggantikan

seluruh modul yang secara langsung berada di bawah modul kontrol utama.

 Tergantung pada pendekatan perpaduan yang dipilih (depth / breadth)

 Uji coba dilakukan selama masing-masing modul dipadukan

 Pada penyelesaian masing-masing uji coba stub yang lain dipindahkan

dengan modul sebenarnya.

 Uji coba regression yaitu pengulangan pengujian untuk mencari kesalahan

lain yang mungkin muncul.

2.2. Bottom Up Integration

Pengujian buttom up dinyatakan dengan penyusunan yang dimulai dan

diujicobakan dengan atomic modul (yi modul tingkat paling bawah pd struktur

program). Karena modul dipadukan dari bawah ke atas, proses yang diperlukan

untuk modul subordinat yang selalu diberikan harus ada dan diperlukan untuk

stub yang akan dihilangkan.

Strategi pengujian :

 Modul tingkat bawah digabungkan ke dalam cluster yang memperlihatkan

subfungsi sistem informasi

 Driver (program kontrol pengujian) ditulis untuk mengatur input test case dan

output

 Cluster diuji

 Driver diganti dan cluster yang dikombinasikan dipindahkan ke atas pada

struktur program
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Gambar 43 Buttom Up Integration

3. Uji Coba Validasi

Setelah semua kesalahan diperbaiki maka langkah selanjutnya adalah

validasi terting. Pengujian validasi dikatakan berhasil bila fungsi yang ada pada

sistem informasi sesuai dengan yang diharapkan pemakai.

Validasi sistem informasi merupakan kumpulan seri uji coba black box yang

menunjukkan sesuai dengan yang diperlukan.

Kemungkinan kondisi setelah pengujian:

1) Karakteristik performansi fungsi sesuai dengan spesifikasi dan dapat

diterima.

2) Penyimpangan dari spesifikasi ditemukan dan dibuatkan daftar

penyimpangan.

4. Uji Coba Sistem

Pada akhirnya sistem informasi digabungkan dengan elemen system

lainnya dan rentetan perpaduan system dan validasi tes dilakukan. Jika uji coba

gagal atau di luar skope dari proses daur siklus pengembangan system, langkah

yang diambil selama perancangan dan pengujian dapat diperbaiki. Keberhasilan

perpaduan sistem informasi dan system yang besar merupakan kuncinya.

Sistem testing merupakan rentetan pengujian yang berbeda-beda dengan

tujuan utama mengerjakan keseluruhan elemen system yang dikembangkan.
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4.1 Recovery Testing
Adalah system testing yang memaksa sistem informasi mengalami

kegagalan dalam bermacam-macam cara dan memeriksa apakah perbaikan

dilakukan dengan tepat.

4.2 Security Testing
Adalah pengujian yang akan melalukan verifikasi dari mekanisme

perlindungan yang akan dibuat oleh system, melindungi dari hal-hal yang

mungkin terjadi.

4.3 Strees Testing
Dirancang untuk menghadapi situasi yang tidak normal pada saat program

diuji. Testing ini dilakukan oleh system untuk kondisi seperti volume data yang

tidak normal (melebihi atau kurang dari batasan) atau frekuensi.

5. Contoh Pengujian Sistem

Berikut ini contoh hasil pengujian sistem informasi perpustakaan (Library

Management System) dengan menggunakan metode Blackbox dan strategi Unit

Testing

Login form:

Tabel 20 Contoh Hasil Pengujian Sistem dengan BlackBox dan Unit Testing

pada Form Login

No Test Case Excepted Result Test Result

1 Enter valid name

and password &

click on login button

Software should display main

window

Successful

2 Enter invalid Software should not display

main window

Successful
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Book Entry Form:

Tabel 21 Contoh Hasil Pengujian Sistem dengan BlackBox dan Unit Testing

pada Form Input Buku

No Test Case Excepted Result Test Result

1 On the click of ADD

button

At first user have to fill all fields

with proper data , if any Error

like entering text data instead

of number or entering number

instead of text..is found then it

gives proper message

otherwise Adds Record To the

Database

Successful

2. On the Click of

DELETE Button

This deletes the details of book

by using Accession no.

Successful

3. On the Click of

UPDATE  Button

Modified records are Updated

in database by clicking

UPDATE button.

Successful

4. On the Click of

SEARCH Button

Displays the Details of book for

entered Accession no.

Otherwise gives proper Error

message.

Successful

5. On the Click of

CLEAR Button

Clears all fields Successful

6. On the Click of EXIT

button

Exit the current book details

form

Successful

7. On the Click of

NEXT  button

Display the next form Successful

User Account Form:
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Tabel 22 Contoh Hasil Pengujian Sistem dengan BlackBox dan Unit Testing

pada Form Akun

No Test Case Excepted Result Test Result

1 On the click of ADD

button

At first user have to fill all fields

with proper data , if any Error

like entering text data instead

of number or entering number

instead of text..is found then it

gives proper message

otherwise Adds Record To the

Database

Successful

2. On the Click of

DELETE Button

This  deletes the details of

student by using Register no.

Successful

3. On the Click of

UPDATE  Button

Modified records are Updated

in database by clicking

UPDATE button.

Successful

4. On the Click of

SEARCH Button

Displays the Details of book for

entered Register no.

Otherwise gives proper Error

message.

Successful

5. On the Click of

CLEAR Button

Clears all fields Successful

6. On the Click of EXIT

button

Exit the current book details

form

Successful

7. On the Click of

NEXT  button

Display the next form Successful
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Book Issue Form:

Tabel 23 Contoh Hasil Pengujian Sistem dengan BlackBox dan Unit Testing

pada Form Peminjaman Buku

No Test Case Excepted Result Test Result

1 On the click of ADD

button

At first user have to fill all fields

with proper data ,if the

accession number book is

already issued then it will

giving proper msg.

Successful

2. On the Click of

DELETE Button

This  deletes the details of

book by using Register no.

Successful

3. On the Click of

UPDATE  Button

Modified records are Updated

in database by clicking

UPDATE button.

Successful

4. On the Click of

SEARCH Button

Displays the Details of issued

book..Otherwise gives proper

Error message.

Successful

5. On the Click of

CLEAR Button

Clears all fields Successful

6. On the Click of EXIT

button

Exit the current book details

form

Successful

7. On the Click of

NEXT  button

Display the next form Successful
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Book Return Form:

Tabel 24 Contoh Hasil Pengujian Sistem dengan BlackBox dan Unit Testing

pada Form Pengembalian Buku

No Test Case Excepted Result Test Result

1 On the click of ADD

button

At first user have to fill all fields

with proper data , if any Error

like entering text data instead

of number or entering number

instead of text..is found then it

gives proper message

otherwise Adds Record To the

Database

Successful

2. On the Click of

DELETE Button

Which deletes the details of

book by using Register no.

Successful

3. On the Click of

UPDATE  Button

Modified records are Updated

in database by clicking

UPDATE button.

Successful

4. On the Click of

SEARCH Button

Displays the Details of

returned book ... Otherwise

gives proper Error message.

Successful

5. On the Click of

CLEAR Button

Clears all fields Successful

6. On the Click of

EXIT button

Exit the current book details

form

Successful

7. On the Click of

NEXT  button

Display the next form Successful

D. AKTIFITAS PEMBELAJARAN
Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar yang

harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam pengetahuan dan

keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait dengan uraian materi yang

sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
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3. Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah isi

materinya dengan cermat.

4. Pahamilah definisi desain sistem, konsep dasar pendekatan berorientasi

objek, metodologi berorientasi objek, dan pendekatan terstruktur.

5. Pahamilah perbandingan pendekatan oo dan terstruktur.

6. Pahamilah tentang UML, Use Case dan Diagram Kelas

7. Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar latihan tanpa melihat

modul atau uraian materinya.

8. Periksalah jawaban-jawaban yang telah Anda kerja pada lembar Latihan dan

mecocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan.

E. RANGKUMAN
 Pengujian sistem informasi adalah elemen kritis dari jaminan kualitas sistem

informasi dan merepresentasikan spesifikasi, desain dan pengkodean

 Testabilitas sistem informasi adalah seberapa mudah sebuah program

komputer dapat diuji

 White Box Testing adalah meramalkan cara kerja perangkat lunak secara

rinci, karenanya logikal path (jalur logika) perangkat lunak akan ditest

dengan menyediakan test case yang akan mengerjakan kumpulan kondisi

dan atau pengulangan secara spesifik. Secara sekilas dapat diambil

kesimpulan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan

program yang benar secara 100%. Uji coba white box adalah metode

perancangan test case yang menggunakan struktur kontrol dari perancangan

prosedural untuk mendapatkan test case

 Jenis WhiteBox Testing

a) Uji Coba Basis Path

b) Pengujian Loop

 Pengujian Black-Box Pengujian black-box berfokus pada persyaratan

fungsional sistem informasi. Pengujian inimemungkinkan analis system

memperoleh kumpulan kondisi input yang akan mengerjakan seluruh

keperluan fungsional program. Test case ini bertujuan untuk menunjukkan

fungsi sistem informasi tentang cara beroperasinya, apakah pemasukan data
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keluaran telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah informasi

yang disimpan secara eksternal selalu dijaga kemutakhirannya.

 Jenis BlackBox Testing

a) Equivalence Partitioning

b) Boundary Value Analysis

 Strategi Pengujian Sistem Informasi

a) Pengujian Unit

b) Pengujian Integrasi

c) Uji Coba Validasi

 Uji Coba Sistem

a) Recovery Testing

b) Security Testing

c) Strees Testing

F. TUGAS MANDIRI
1. Apakah perbedaan metode white box dengan blackbox dalam pengujian

sistem informasi?

2. Apakah yang dimaksud dengan Stress Testing?

3. Buatlah contoh hasil pengujian software dengan metode blackbox dan

strategi unit testing seperti pada contoh di atas untuk sistem informasi

yang paling anda kuasai.

G. KUNCI JAWABAN
1. Blackbox bertujuan untuk menunjukkan fungsi sistem informasi tentang

cara beroperasinya, apakah pemasukan data keluaran telah berjalan

sebagaimana yang diharapkan dan apakah informasi yang disimpan

secara eksternal selalu dijaga kemutakhirannya, sedangkan whitebox

bertujuan meramalkan cara kerja perangkat lunak secara rinci, karenanya

logikal path (jalur logika) perangkat lunak akan ditest dengan

menyediakan test case yang akan mengerjakan kumpulan kondisi dan

atau pengulangan secara spesifik. Secara sekilas dapat diambil

kesimpulan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan

program yang benar secara 100%.
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2. Stress testing dirancang untuk menghadapi situasi yang tidak normal

pada saat program diuji. Testing ini dilakukan oleh system untuk kondisi

seperti volume data yang tidak normal (melebihi atau kurang dari

batasan) atau frekuensi.

3. Lihat contoh hasil pengujian sistem informasi perpustakaan (Library

Management System) pada point 5 di atas.
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PENUTUP

Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi peserta diklat dan umumnya

untuk peningkatan kompetensi guru Rekayasa Perangkat Lunak di Indonesia.

Modul ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan masukan sangat

dibutuhkan agar modul ini kedepan semakin baik dan semakin menuju

kesempurnaan sesuai dengan standar kompetensi guru yang telah ditetepkan

oleh pemerintah.
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Gambar Form Transaksi Pengembalian
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