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ABSTRACT — Guidance and counseling services in schools
is the assistance given to students in an effort to find a
personal, familiar environment and plan the future of the
students concerned. Guidance and counseling services
intended that students can manifest itself as an independent
person, responsible, creative students and productive
workers (M. Fahli Zatra Hadi et al, 2013). In concept,
Certainty Factor (CF) is one of the techniques used to
overcome uncertainty in decision making. Certainty Factor
(CF) can occur with a variety of conditions. Among the
conditions that happens is there are several antensenden (in
a different rule) with a consequent of the same. In this case,
we must aggregate the value of CF entirety of any existing
conditions. On Certainty Factor concept is also commonly
known by their believe and disbelieve. To that end, the
system works to make the diagnosis based on the symptoms
of the problems perceived by the students, and then perform
the calculation based on the value of Certainty Factor of
each - each existing symptoms. Based on these descriptions,
we need a system that can represent an expert who has the
knowledge base and experience of guidance and counseling,
which is an expert system. Web-based technology is now
increasingly being used for the benefit of the public or
agency. Therefore, by making use of a computer laboratory
as a means to carry out the guidance and counseling of
students expected to get the information faster and more
flexible. So as to assist parents in providing early action or
assistance to the problems experienced by students.
Keywords: Expert System, Certainty Factor Method,
Guidance and counseling students, Web-based.
INTISARI—Bimbingan dan konseling di sekolah adalah
bantuan yang diberikan kepada siswa dalam upaya untuk
menemukan, lingkungan yang akrab pribadi dan
merencanakan masa depan siswa yang bersangkutan.
Layanan bimbingan dan konseling bertujuan agar siswa
dapat memanifestasikan dirinya sebagai orang yang
mandiri, bertanggung jawab, siswa kreatif dan pekerja
produktif (M. Fahli Zatra Hadi et al, 2013). Dalam konsep,
Kepastian Factor (CF) adalah salah satu teknik yang
digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam
pengambilan keputusan. Kepastian Factor (CF) dapat

terjadi dengan berbagai kondisi. Di antara kondisi yang
terjadi adalah ada beberapa antensenden (dalam aturan
yang berbeda) dengan konsekuensi yang sama. Dalam hal
ini, kita harus mengumpulkan nilai CF keseluruhan
kondisi yang ada. Pada Kepastian konsep Factor juga biasa
dikenal dengan mereka percaya dan kafir. Untuk itu,
sistem bekerja untuk membuat diagnosis berdasarkan
gejala dari masalah yang dirasakan oleh siswa, dan
kemudian melakukan perhitungan berdasarkan nilai
Kepastian Faktor masing - masing gejala yang ada.
Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan suatu
sistem yang dapat mewakili seorang ahli yang memiliki
basis pengetahuan dan pengalaman bimbingan dan
konseling, yang merupakan sistem pakar. teknologi
berbasis web kini semakin banyak digunakan untuk
kepentingan masyarakat atau lembaga. Oleh karena itu,
dengan memanfaatkan laboratorium komputer sebagai
sarana untuk melaksanakan bimbingan dan konseling
siswa diharapkan untuk mendapatkan informasi yang
lebih cepat dan lebih fleksibel. Sehingga dapat membantu
orang tua dalam memberikan tindakan dini atau bantuan
untuk
masalah
yang
dialami
oleh
siswa.
Kata kunci: Sistem Pakar, Kepastian Metode Factor,
Bimbingan dan konseling siswa, berbasis Web.

PENDAHULUAN
Sekolah merupakan pendidikan yang kedua setelah
lingkungan keluarga, selama siswa menempuh pendidikan
formal disekolah sering kali menimbulkan hal-hal yang
negatif bagi perkembangan mental. Seiring dengan
perubahan yang dialami, siswa cenderung menonjolkan
perilaku yang tidak stabil. Untuk mengatasi perilaku
tersebut maka peran guru BK sangatlah penting di sekolah
(Riswandi, A.B.P,2015).
Layanan bimbingan dan konseling disekolah
merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam
upaya menemukan jati diri, mengenal lingkungan dan
merencanakan masa depan siswa yang bersangkutan.
Layanan bimbingan dan konseling bertujuan agar para
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siswa dapat mewujudkan diri sebagai pribadi yang
mandiri, bertanggung jawab, siswa yang kreatif dan
pekerja produktif. Pelaksanaan bimbingan dan konseling
di sekolah merupakan tanggung jawab bersama antara
konselor, guru dan pimpinan sekolah yang masing-masing
memiliki peran dalam keterlibatan pada proses
bimbingan dan konseling di (Fahli, dkk,2013).
Kemudian
untuk
mempermudah
mengenali
permasalahan yang dialami siswa, maka dibutuhkan
sebuah sistem yang dapat mewakili seorang pakar yang
memiliki basis pengetahuan dan pengalaman tentang
bimbingan dan konseling, yaitu sebuah sistem pakar.
Secara umum, sistem pakar merupakan sistem yang
dirancang untuk dapat menirukan keahlian seorang pakar
atau ahli dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan
suatu masalah. Tujuan utama sistem pakar yaitu untuk
memasyarakatkan atau memindahkan secara efektif
pengetahuan dan pengalaman para pakar kepada mereka
yang bukan (Andayati, D,2012).
Certainty Factor adalah suatu metode untuk
membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak
pasti yang berbentuk metric yang biasanya digunakan
dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem
pakar yang mendiagnosis sesuatu yang (Wulandari, F.,
Yuliandri, I,2014).
Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan
halaman yang menampilkan informasi data teks, data
gambar, atau gerak, data animasi, suara, video dan atau
gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis
maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian
bangunan yang saling terkait dimana masing-masing
dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (Septima,
A.R., Retnandi, E., Deddy, A,2012).
Dengan dibangunnya sistem pakar berbasis web ini
diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam
aktivitas-aktivitas akademik khususnya bimbingan dan
konseling yang dibutuhkan oleh siswa sehingga siswa
tidak harus bertatap muka langsung dengan guru
bimbingan dan konseling.

BAHAN DAN METODE
1.
A.

Teknik Pengumpulan Data
Observasi
Dalam penyusunan skripsi ini, dilakukan pengamatan
langsung atau observasi dengan mengumpulkan beberapa
data siswa yang bermasalah khususnya di SMAN 1
Cikembar Kabupaten Sukabumi.
B. Wawancara
Selain observasi, dilakukan juga wawancara langsung
terhadap para pakar yang sudah memiliki pengalaman
dan pengetahuan khusus dalam bidang konseling
khususnya terhadap bimbingan konseling siswa, dalam
hal ini yakni para guru BK SMAN 1 Cikembar Kabupaten
Sukabumi.
C. Studi Pustaka
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Pada metode ini, dilakukan pencarian dan
pembelajaran dari berbagai macam literatur dan
dokumen
yang
menunjang
pengerjaan
skripsi,
diantaranya dari buku, artikel ilmiah, juga dari berbagai
sumber website internet yang menyediakan informasi
yang relevan dengan permasalahan dalam sistem pakar
ini.
2. Model Pengembangan Sistem
A. Pengembangan Pakar
Certainty Factor merupakan suatu metode yang
digunakan
untuk
menyatakan kepercayaan dalam
sebuah kejadian (fakta atau hipotesis) berdasarkan
bukti atau penilaian pakar. Secara konsep, Certainty
Factor (CF) merupakan salah satu teknik yang digunakan
untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan
keputusan. Pada konsep Certainty Factor ini juga sering
dikenal dengan adanya believe dan disbelieve. Believe
merupakan keyakinan, sedangkan disbelive merupakan
ketidakyakinan (Mujilahwati, S,2008).
B. Pengembangan Software
a) Analisa Kebutuhan Sistem
Dari beberapa perangkat teknologi yang ada,
program sistem pakar bimbingan konseling siswa
bermasalah ini akan diaplikasikan pada aplikasi web.
b) Desain
Dikarenakan program ini akan diterapkan dalam
aplikasi web, maka proses desain interface dari program
sistem pakar ini menggunakan aplikasi text editor yang
ditambahkan dengan CSS dan Javascript, kemudian untuk
desain database menggunakan PhpMyadmin.
c) Code Generation
Proses pembuatan coding atau pengkodean
merupakan penterjemahan desain ke dalam bahasa yang
bisa dikenali oleh komputer, bahasa pemrograman yang di
gunakan adalah bahasa pemrograman php.
d) Testing
Teknik pengujian untuk menguji sistem pakar ini
yakni dengan menggunakan teknik black box testing.
Karena dengan teknik ini testing dilakukan untuk
mengetahui apakah program yang dibuat sudah sesuai
dengan kebutuhan fungsionalnya. Pengujian dilakukan
pada seluruh modul program.
e)

Support
Infrastruktur atau Hardware yang digunakan dalam
aplikasi ini adalah perangkat komputer.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Algoritma Sistem Pakar
Certanity Factor (CF) merupakan nilai parameter
klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan
besarnya kepercayaan. CF menunjukkan ukuran kepastian
terhadap suatu fakta atau aturan. CF menunjukkan ukuran
kepastian terhadap suatu fakta atau aturan[4]. Notasi
faktor kepastian adalah:
CF [h,e] MB[h e] - MD[h e]…………………………………….…..[1]
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Dengan:
CF [h,e] = faktor kepastian
MB [h,e] = ukuran kepercayaan terhadap hipotesis h, jika
diberikan evidence e (antara 0 dan 1)
MD [h,e] = ukuran ketidakpercayaan terhadap hipotesa h,
jika diberikan evidence e (antara 0 dan 1)
e = evidence (peristiwa atau fakta)
h = hipotesa (dugaan).
2. Basis Pengetahuan
Basis pengetahuan terbentuk atas fakta-fakta berupa
informasi tentang cara menimbulkan suatu fakta baru dari
fakta yang sudah diketahui. Pengetahuan ini adalah suatu
representasi pengetahuan (knowledge representation) dan
cara suatu pendekatan pemikiran dari seorang pakar.
A.

Tabel Pakar
Dari hasil wawancara dengan para pakar, dapat
diambil sebuah kesimpulan mengenai permasalahan
bimbingan dan konseling serta gejala awal yang
ditimbulkannya. Basis pengetahuan dari para pakar
tersebut dapat digambarkan dalam sebuah tabel pakar
sebagai berikut:
Tabel 1. Tabel Data Nilai Bimbingan
dan konseling Siswa
Nama
Permasalahan

Nilai
No.

1

2

Berkelahi
dengan teman
sekolah

Minumminuman keras

2

Memiliki mata pelajaran
yang tidak disukai atau
dikuasai

0.5

0.01

3

Memiliki potensi dan bakat
yang sudah anda ketahui

0.75

0.02

4

Mengalami penurunan
prestasi belajar

0.7

0.07

5

Sering terlambat masuk
sekolah

0.6

0.05

1

Saling melemparkan ejekan
dengan teman

0.75

0.01

2

Memiliki pertengkaran
pribadi atau kelompok

0.8

0.02

3

Memiliki permasalahan
seputar teman perempuan
atau pacar

0.8

0.02

4

Merasa direndahkan dan
diacuhkan oleh salah satu
teman

0.8

0.02

1

Sering mengalami
kekecewaan dan frustasi

0.75

0.01

2

Terpengaruh dengan
permasalahan yang sedang
dihadapi keluarga

0.8

0.02

3

Merasa masalah keluarga
sudah mempengaruhi terlalu
berat

0.85

0.08

1

Mengerjakan soal selalu
merasa kurang mampu untuk
menjawabnya

0.75

0.01

2

Merasa kurangnya sarana
dan prasarana membuat
kesulitan menguasai mata
pelajaran tertentu

0.75

0.02

3

Bermasalah dengan
kepercayaan diri dan mental

0.8

0.02

Gejala
MB

MD

Memiliki pergaulan yang
bebas, tanpa ada bimbingan
dan pemantauan dari orang
tua

0.75

0.25

Sering mengikuti dan
melakukan yang temanteman perbuat

0.8

0.04
Menyontek

Bolos

Malas

Merasa dijauhi oleh temanteman, sehingga tidak mau
sekolah

0.7

4

Selalu dicurigai dan
dimusuhi oleh teman-teman
anda

0.8

0.02

4

Memiliki potensi yang
terbatas

0.8

0.05

5

Terlambat sekolah karena
mendapat tugas dari orang
tua

0.85

0.02]

1

Mengalami kesulitan
mendapatkan angkutan
umum atau transportasi ke
sekolah

0.75

0.03

2

Sering bangun kesiangan

0.8

0.06

1

Kesulitan dalam memahami
mata pelajaran tertentu,
sehingga malas mengerjakan
tugas

0.75

3

0.75

0.01

Tidak memiliki motivasi
belajar dari orang terdekat
ataupun dari diri anda
sendiri

Bermasalah dengan
tanggung jawab yang harus
anda terima

0.7

1

Memiliki masalah dalam diri
anda sendiri, atau dengan
teman dan keluarga

0.75

0.01

2

Merasa tidak nyaman dalam
kondisi apapun dikarenakan
terpengaruh atas keadaan
keluarga

0.7

0.09

3

2

3
Kesulitan belajar
pada bidang
tertentu

1

0.08

Terlambat
masuk sekolah

Merasa alat, sarana dan
prasarana belajar terbatas
atau kurang lengkap

0.25

Kurang menyukai atau tidak
menyukai guru dari mata
pelajaran tertentu

0.85

0.01

0.02

0.05

Gangguan
emosional

0.05
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3

Orang yang tidak sabaran,
mudah marah dan sering
terpengaruh

0.85

1

Merasa hal yang dilakukan
karena keterpaksaan keadaan
ekonomi

0.65

0.05

2

Kurang mendapatkan
perhatian dari orang tua

0.75

0.01

3

Memiliki sifat iri terhadap
teman

0.7

0.03

1

Mengalami permasalahan
pribadi yang berat

0.75

0.02

2

Mempunyai masalah
keluarga yang membuat
putus asa dalam hidup

0.8

Percobaan
bunuh diri

0.2

0.05

Keterangan:
Baris pertama menunjukan permasalahan yang
ditimbulkan dari gejala bimbingan dan konseling,
diantaranya:
P01: Bolos
P02: Malas
P03: Kesulitan belajar pada bidang tertentu
P04: Berkelahi dengan teman sekolah
P05: Minum-minuman keras
P06: Menyontek
P07: Terlambat masuk sekolah
P08: Gangguan emosional
P09: Pelaku kriminalitas
P10: Percobaan bunuh diri
B.

Rule-Rule Pada Pakar
Aturan-aturan atau rule yang diperoleh sebagai
berikut:
Rule 1 :
IF memiliki pergaulan yang bebas, tanpa ada bimbingan
dan pemantauan dari orang tua
AND sering mengikuti dan melakukan yang teman-teman
perbuat
AND merasa dijauhi oleh teman- teman, sehingga tidak
mau sekolah
AND selalu dicurigai dan dimusuhi oleh teman-teman
anda
AND terlambat sekolah karena mendapat tugas dari orang
tua
THEN BOLOS
Rule 2 :
IF kesulitan dalam memahami mata pelajaran tertentu,
sehingga malas mengerjakan tugas
AND tidak memiliki motivasi belajar dari orang terdekat
ataupun dari diri anda sendiri
AND merasa alat, sarana dan prasarana belajar terbatas
atau kurang lengkap
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THEN MALAS
Rule 3 :
IF kurang menyukai atau tidak menyukai guru dari mata
pelajaran tertentu
AND memiliki mata pelajaran yang tidak disukai atau
dikuasai
AND memiliki potensi dan bakat yang sudah anda ketahui
AND mengalami penurunan prestasi belajar
AND sering terlambat masuk sekolah
THEN KESULITAN BELAJAR PADA BIDANG TERTENTU
Rule 4 :
IF saling melemparkan ejekan dengan teman
AND memiliki pertengkaran pribadi atau kelompok
AND memiliki permasalahan seputar teman perempuan
atau pacar
AND merasa direndahkan dan diacuhkan oleh salah satu
teman
THEN BERKELAHI DENGAN TEMAN SEKOLAH
Rule 5 :
IF sering mengalami kekecewaan dan frustasi
AND terpengaruh dengan permasalahan yang sedang
dihadapi keluarga
AND merasa masalah keluarga sudah mempengaruhi
terlalu berat
THEN MINUM-MINUMAN KERAS
Rule 6 :
IF mengerjakan soal selalu merasa kurang mampu untuk
menjawabnya
AND merasa kurangnya sarana dan prasarana membuat
kesulitan menguasai mata pelajaran tertentu
AND bermasalah dengan kepercayaan diri dan mental
AND memiliki potensi yang terbatas
THEN MENYONTEK
Rule 7 :
IF mengalami kesulitan mendapatkan angkutan umum
atau transportasi ke sekolah
AND sering bangun kesiangan
AND bermasalah dengan tanggung jawab yang harus anda
terima
THEN TERLAMBAT MASUK SEKOLAH
Rule 8 :
IF memiliki masalah dalam diri anda sendiri, atau dengan
teman dan keluarga
AND merasa tidak nyaman dalam kondisi apapun
dikarenakan terpengaruh atas keadaan keluarga
AND orang yang tidak sabaran, mudah marah dan sering
terpengaruh
THEN GANGGUAN EMOSIONAL
Rule 9 :
IF merasa hal yang dilakukan karena keterpaksaan
keadaan ekonomi
AND kurang mendapatkan perhatian dari orang tua
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AND memiliki sifat iri terhadap teman
THEN PELAKU KRIMINALITAS
Rule 10 :
IF mengalami permasalahan pribadi yang berat
AND mempunyai masalah keluarga yang membuat putus
asa dalam hidup
THEN PERCOBAAN BUNUH DIRI
3. Analisa Kebutuhan Software
A.

Use Case Diagram

Primary Actor

Siswa

Main Flow/Basic Path

1. Siswa dapat melihat hasil bimbingan dan
konseling
2. Siswa dapat mencetak hasil bimbingan
dan konseling
3. Siswa keluar dari halaman web
bimbingan dan konseling

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Tabel 3. Deskripsi Use Case Diagram mengelola data siswa
halaman admin
Use Case Name

Mengelola data siswa

Requirment

B1

Goal

Admin dapat menambah, mengedit dan
menghapus data siswa

Pre-condition

Admin telah login

Post-condition

Data siswa tersimpan dan terhapus

Failed end condition

Gagal menyimpan dan menghapus

Primary Actor

Admin

Main Flow/Basic
Path
Alternatif
flow/invarian 1

1.

Admin melihat data daftar siswa

2.

Admin manambah data siswa

3.

Admin menyimpan data siswa

Admin mengedit data siswa

Invarian 2

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Tabel 4. Deskripsi Use Case Diagram mengelola data kelas
halaman admin

Sumber: Hasil Rancangan (2016)

Use Case Name

Mengelola data kelas

Requirment

B2

Goal

Admin dapat menambah, mengedit dan
menghapus data kelas

Pre-condition

Admin telah login

Post-condition

Data kelas tersimpan dan terhapus

Failed end condition

Gagal menyimpan dan menghapus

Primary Actor

Admin

Gambar 1. Use Case Diagram Bimbingan dan Konseling
Siswa

Main Flow/Basic Path

Deskripsi Use Case Diagram bimbingan dan konseling
siswa:

Alternatif
flow/invarian 1

Tabel 2. Deskripsi Use Case Diagram login bimbingan
dan konseling
Use Case Name

Login siswa bimbingan dan konseling

Requirment

A1-A6

Goal

1.

Admin melihat data kelas

2.

Admin manambah data kelas

3.

Admin menyimpan data kelas

Admin mengedit data siswa

Invarian 2

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Tabel 5. Deskripsi Use Case Diagram mengelola data
diagnosa permasalahan halaman admin
Use Case Name

Mengelola data diagnosa permasalahan

Siswa berhasil
masuk ke halaman
bimbingan dan
konseling

Requirment

B3

Goal

Admin dapat menambah, mengedit dan
menghapus data diagnosa permasalahan

Pre-condition

Admin telah login

Pre-condition

Siswa dapat memulai bimbingan dan
konseling

Post-condition

Data diagnosa permasalahan tersimpan
dan terhapus

Post-condition

Tampil hasil bimbingan dan konseling

Failed end condition

Gagal menyimpan dan menghapus

Failed end condition

Siswa tidak melakukan bimbingan dan
konseling

Primary Actor

Admin
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Main Flow/Basic Path

Alternatif
flow/invarian 1

1.

Admin melihat data diagnosa
permasalahan

2.

Admin menambah data
diagnosa permasalahan

3.

Admin menyimpan data
diagnosa permasalahan

SNIPTEK 2016

Admin mengedit data bimbingan
konseling

Invarian 2

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Tabel 6. Deskripsi Use Case Diagram mengelola data gejala
halaman admin
Use Case Name

Mengelola data gejala

Requirment

B4

Goal

Admin dapat menambah, mengedit dan
menghapus data gejala

Pre-condition

Admin telah login

Post-condition

Data gejala tersimpan dan terhapus

Failed end condition

Gagal menyimpan dan menghapus

Primary Actor

Admin

Main Flow/Basic Path

Alternatif flow/invarian 1

Sumber: Hasil Rancangan (2016)

1.

Admin melihat data gejala

2.

Admin menambah data gejala

3.

Admin menyimpan data gejala

Admin mengedit data gejala

Gambar 2. Activity Diagram Menu Bimbingan dan
Konseling Siswa
4. Desain
A. Database
Bentuk ERD (Entity Relationship Diagram) yang
digunakan pada sistem pakar bimbingan dan konseling
dengan metode certainty factor berbasis web ini sebagai
berikut:

Invarian 2

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Tabel 7. Deskripsi Use Case Diagram mengelola data relasi
halaman admin
Use Case Name

Mengelola data relasi

Requirment

B5

Goal

Admin dapat menambah, mengedit dan
menghapus data relasi

Pre-condition

Admin telah login

Post-condition

Data relasi tersimpan dan terhapus

Failed end condition

Gagal menyimpan dan menghapus

Primary Actor

Admin

Main Flow/Basic Path

Alternatif flow/invarian 1

1.

Admin melihat data relasi

2.

Admin menambah data relasi

3.

Admin menyimpan data relasi

Admin mengedit data relasi

Invarian 2

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
B. Activity Diagram
Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 3. ERD (Entity Relational Diagram)
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Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 4. LRS (Logical Record Structure)
B. Software Architecture
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Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 6. Sequence Diagram Bimbingan dan Konseling
Siswa
C. User Interface

1. Class Diagram

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 7. Halaman Login Bimbingan dan Konseling Siswa
Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 5. Class Diagram Bimbingan dan Konseling Siswa
2. Sequence Diagram
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Pengujian yang dilakukan dalam program ini adalah
menggunakan Blackbox testing, yang digambarkan sebagai
berikut:
Tabel 8. Hasil Pengujian Black Box Testing Halaman Login
Admin
No

1

2

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 8. Halaman Awal Admin Bimbingan dan
Konseling Siswa

3

4

5

Skenario
Pengujian

Tase Case

Username
dan password
tidak
diisi,
kemudian
klik tombol
Login

Username
(kosong)
Password
(kosong)

Username
diisi dan
password
tidak diisi,
kemudian
klik tombol
Login

Username
(Benar)
Password
(Kosong)

Username
tidak diisi
dan password
diisi,
kemudian
klik tombol
Login

Username
(Kosong)
Password
(Benar)

Mengetikan
salah satu
kondisi salah
pada
Username
atau
Password
kemudian
klik tombol
Login
Mengetikan
Username
dan
Password
dengan data
yang benar
kemudia klik
tombol Login

Username
(Benar)
Password
(Salah)

Username
(Benar)
Password
(Benar)

Hasil Yang
Diharapkan
Sistem akan
menolak
akses admin
dan
akan
menampilkan
“Username
atau
Password
Kosong”
Sistem akan
menolak
akses admin
dan
akan
menampilkan
“Username
atau
Password
Salah”
Sistem akan
menolak
akses admin
dan
akan
menampilkan
“Username
atau
Password
Salah”
Sistem akan
menolak
akses admin
dan
akan
menampilkan
“Username
atau
Password
Salah”
Sistem
menerima
akses login
kemudian
menampilkan
menu utama

Hasil
Pengujian

Kesimp
ulan

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sumber: Hasil Pengujian (2016)
Tabel 9. Hasil Pengujian Black Box Testing Halaman Login
Siswa

Sumber: Hasil Rancangan Sistem (2016)
Gambar 9. Halaman Hasil Konsultasi Bimbingan dan
Konseling Siswa
5.

Testing
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No
Skenario
.
Pengujian
1 Username
dan password
tidak
diisi,
kemudian
klik tombol
Login

2

Tase Case
Username
(kosong)
Password
(kosong)

Username Username
diisi
dan (Benar)

Hasil Yang
Diharapkan
Sistem akan
menolak
akses admin
dan
akan
menampilkan
“Username
atau
Password
Kosong”
Sistem akan
menolak

Hasil
Pengujian
Sesuai
harapan

Kesim
pulan
Valid

Sesuai
harapan

Valid
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password
Password
tidak diisi, (Kosong)
kemudian
klik tombol
Login

3

Username
tidak diisi
dan
password
diisi,
kemudian
klik tombol
Login

Username
(Kosong)
Password
(Benar)

4

Mengetikan
salah satu
kondisi
salah pada
Username
atau
Password
kemudian
klik tombol
Login
Mengetikan
Username
dan
Password
dengan data
yang benar
kemudia
klik tombol
Login

Username
(Benar)
Password
(Salah)

5

Username
(Benar)
Password
(Benar)
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akses admin
dan
akan
menampilkan
“Username
atau
Password
Salah”
Sistem akan
menolak
akses admin
dan
akan
menampilka
n “Username
atau
Password
Salah”
Sistem akan
menolak
akses admin
dan
akan
menampilkan
“Username
atau
Password
Salah”
Sistem
menerima
akses login
kemudian
menampilkan
menu utama

KESIMPULAN

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sumber: Hasil Pengujian (2016)
Tabel 10. Hasil Pengujian Black Box Testing Halaman
Admin Tambah Data Diagnosa Permasalahan
N
o

Skenario
Pengujian

1 Semua form
isian tidak
diisi
kemudian
klik tombol
simpan

2 Mengetikan
sebagian
form isian
kemudian
klik tombol
simpan

3 Mengetikan
semua form
isian
kemudian
klik tombol
simpan

Tase Case

Kode
Diagnosa :
(Kosong)
Nama
Diagnosa :
(Kosong)
Keterangan:
(Kosong)
Kode
Diagnosa :
(Benar)
Nama
Diagnosa :
(Kosong)
Keterangan:
(Kosong)
Kode
Diagnosa :
(Benar)
Nama
Diagnosa :
(Benar)
Keterangan:
(Benar)

Hasil yang
Diharapkan

Hasil
Pengujian

Kesimp
ulan

Sistem akan
menolak dan
menampilkan
“Silahkan
Lengkapi Data
Diagnosa”

Sesuai
Harapan

Valid

Sistem akan
menolak dan
menampilkan
“Silahkan
Lengkapi Data
Bimbingan
Konseling”

Sesuai
Harapan

Valid

Sistem akan
menerima
akses
kemudian akan
menampilkan “
Data Diagnosa
Berhasil
Disimpan “

Sesuai
Harapan

Valid

Sumber: Hasil Pengujian (2016)

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,
dapat diambil kesimpulan dari pembuatan aplikasi
dengan metode certainty factor untuk bimbingan dan
konseling siswa berbasis web. Dalam upaya membantu
para guru bimbingan dan konseling dalam menangani
perilaku siswa, aplikasi sistem pakar ini dapat menjadi
alternatif pemecahan masalah, diantaranya:
a. Sistem pakar ini dibuat agar membantu para siswa
untuk mendapatkan langsung hasil dari bimbingan dan
konseling yang dilaksanakan tanpa harus bertatap
muka langsung dengan guru bimbingan dan konseling,
serta membantu orang tua siswa dalam memperoleh
pengertian tentang permasalahan siswa serta bantuan
awal yang dapat diberikan.
b. Sistem pakar ini dirancang dalam bentuk aplikasi web,
sehingga
memudahkan
para
siswa
dalam
penggunaannya. Selain itu, karena dibuat dalam
aplikasi web, maka informasi yang didapat bisa
didapatkan pada saat itu juga.
c. Sistem ini mempunyai kemampuan menyimpan arsip
data dengan database yang dimiliki, diarsipkan dan
disimpan lebih aman dan bisa dilakukan backup setiap
saat.
Setelah perancangan sistem pakar ini dilakukan,
terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk
pengembangan sistem pakar yang lebih lanjut,
diantaranya:
a. Melihat dari aspek sistem, adanya pengembangan
ruang lingkup sistem lebih lanjut, misalnya pengunaan
buku bimbingan konseling dari manual ke digital.
b. Melihat dari aspek penelitian selanjutnya, diharapkan
adanya pengembangan sistem pakar yang tidak hanya
berfokus pada bimbingan konseling permasalahan
siswa, tetapi juga bimbingan konseling minat dan
bakat siswa untuk kehidupan di masa yang akan
datang.
Demikian kesimpulan dan saran yang dapat
disampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi gambaran
dalam pengembangan sistem pakar bimbingan dan
konseling yang jauh lebih baik lagi untuk kedepannya.
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