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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Implementasi Program 

Implementasi sistem berguna untuk mengetahui apakah program yang 

telah dibuat dapat berjalan secara maksimal, untuk itu maka program tersebut 

harus diuji dahulu mengenai kemampuannya agar dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan pada saat implementasi nantinya. Pada aplikasi yang 

dibuat penulis  terdapat  dua tahap implementasi program, yaitu pada program 

aplikasi SMS gateway yang terinstall pada komputer untuk digunakan 

sebagai pengolah data yang dikirimkan oleh wali siswa untuk digunakan 

sebagai media pengiriman request informasi. 

5.1.1 Implementasi Aplikasi SMS Gateway 

          Sebelum aplikasi SMS gateway dioperasikan, yang harus dilakukan 

pertama kali adalah penghubung komputer dengan handphone melaui kabel 

data USB. 

5.1.2 Implementasi Mobile Aplication (Request Sender) 

Pada mobile aplication, aplikasi akan berjalan dengan baik setelah 

aplikasi tersebut diinstall pada  handphone yang memilki kriteria yang 

mendukung. Mobile aplication pada dasarnya hanya membentuk sebuah 

SMS dengan format yang sudah pasti sesuai dengan ketentuan. Tahapan – 

tahapan proses yang di lakukan aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

a. Pertama kali aplikasi dijalankan, pada handphone pengguna akan muncul 

tampilan menu utama yang berisi menu –menu pilihan untuk melakukan 

request informasi 

b. Pengguna memilih salah satu menu yang diinginkan. Kemudian akan 

tampil sebuah form dimana pengguna harus mengisinya. 

c. Setelah form diisi dengan benar, pengguna dapat memilih “Kirim” dengan 

menekan tombol pada keypad handphone. Setelah tombol “Kirim” ditekan 
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maka aplikasi akan mengirim SMS request dengan format yang sudah 

pasti sesuai dengan ketentuan. 

5.1.3 Cara Pengoperasian Aplikasi SMS Gateway 

Setelah semua kebutuhan yang diperlukan dipenuhi, langkah 

selanjutnya adalah menjalankan aplikasi SMS gateway. Saat pertama kali 

di jalankan, aplikasi akan memeriksa apakah database sudah dibuat atau 

belum, jika belum maka aplikasi akan  memberikan informasi Koneksi 

dengan database bermasalah, Silahkan periksa atau hubungi teknisi. Jika 

sudah muncul sebuah form login, admin harus mengisi  username dan 

password agar dapat masuk ke sistem. Berikut adalah tampilan layar 

semua form yang ada pada  sistem ini. 

1. Tampilan Form Menu Utama 

Tampilan form menu utama adalah tampilan awal pada saat aplikasi 

ini dijalankan. Pada menu utama terdapat  empat menu yaitu admin, 

master SMP, SMS server dan about. Apabila admin dipilih terdapat menu  

login, logoff dan keluar. Apabila master SMP dipilih terdapat form kepala 

sekolah, form administrator, form pendaftaran, form nilai siswa, dan form 

absensi siswa (kelas VII,VIII,IX). Form nilai siswa terdiri dari 5 empat 

form yaitu form matematika(kelasVII,VIII,IX), form bahasa 

Indonesia(kelas VII,VIII,IX), form bahasa inggris(kelas VII,VIII,IX), form 

IPA(kelas VII,VIII,IX), form IPS(kelas VII,VIII,IX). Apabila SMS Server 

dipilih terdapat form SMS server dan apabila about dipilih maka terdapat 

form about. 
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Gambar 5.1 : Tampilan Form Menu Utama 

2. Tampilan Form Login 

Pada tampilan Form login ini terdapat username dan password. 

Tombol masuk untuk memproses pengecekan username dan password. 

Bila username salah atau password salah maka akan muncul message box. 

Tombol batal untuk membatalkan login.tombol keluar untuk keluar dari 

form login. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.2 : Tampilan Form Login 
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3. Tampilan Pilihan Menu Admin 

Pada menu admin terdapat tiga menu item yaitu login yang akan 

menampilkan form login, log off yang akan menampilkan informasi ingin 

keluar dari sistem aplikasi dan keluar ingin keluar sepenuhnya dari 

aplikasi. 

 

Gambar 5.3 : Tampilan Pilihan Menu Admin 

4. Tampilan Pilihan Menu Master SMP 

Pada menu master SMP terdapat menu form kepala sekolah, form 

administrator, form pendaftaran, form nilai siswa, form absensi siswa. 

 

Gambar 5.4 : Tampilan Pilihan Menu Master SMP 
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5. Tampilan Pilihan Menu SMS Server 

 

Gambar 5.5 : Tampilan Pilihan Menu SMS Server 

6. Tampilan Pilihan Menu About 

 

Gambar 5.6 : Tampilan Pilihan Menu About 
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7. Tampilan Kotak Dialog Logoff 

Kotak dialog akan muncul ketika menu logoff dipilih. 

 

Gambar 5.7 : Tampilan Kotak Dialog Logoff 

8. Tampilan Form Pendaftaran 

Pada form pendaftaran ini terdapat nomor handphone, nama wali 

siswa, nomor KTP, alamat. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, 

simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan form 

pendaftaran dapat dilihat pada Gambar berikut : 

 

Gambar 5.8 : Tampilan Form Pendaftaran 
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9. Tampilan Form Kepala Sekolah 

Pada tampilan form kepala sekolah ini terdapat nomor handphone 

dan nama kepala sekolah. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, 

simpan, ubah, hapus, keluar, cari, dan refersh. Berikut tampilan form 

kepala sekolah dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.9 : Tampilan Form Kepala Sekolah 

10. Tampilan Form Administrator 

Pada form administrator terdapat user ID, password, nama, nomor 

handphone, dan alamat. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, 

simpan, ubah, hapus, keluar, cari, dan refresh. Berikut tampilan form 

admin dapat dilihat pada Gambar berikut : 
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Gambar 5.10 : Tampilan Form Administrator 

11. Tampilan Form Bahasa Indonesia Kelas VII 

Pada form bahasa indonesia ini terdapat kode absen, nama siswa, 

nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol 

tambah, simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan 

form dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.11 : Tampilan Form Bahasa Indonesia Kelas VII 
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12. Tampilan Form Bahasa Indonesia Kelas VIII 

Pada form bahasa indonesia ini terdapat kode absen, nama siswa, 

nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol 

tambah, simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan 

form dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.12 : Tampilan Form Bahasa Indonesia Kelas VIII 

13. Tampilan Form Bahasa Indonesia Kelas IX 

Pada form bahasa indonesia ini terdapat kode absen, nama siswa, 

nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol 

tambah, simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan 

form dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 5.13 : Tampilan Form Bahasa Indonesia Kelas IX 

14. Tampilan Form Bahasa Inggris Kelas VII 

Pada form bahasa inggris ini terdapat kode absen, nama siswa, nilai 

tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol 

tambah, simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan 

form dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.14 : Tampilan Form Bahasa Inggris Kelas VII 
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15. Tampilan Form Bahasa Inggris Kelas VIII 

Pada form bahasa inggris ini terdapat kode absen, nama siswa, nilai 

tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol 

tambah, simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan 

form dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.15 : Tampilan Form Bahasa Inggris Kelas VIII 

16. Tampilan Form Bahasa Inggris Kelas IX 

Pada form bahasa inggris ini terdapat kode absen, nama siswa, nilai 

tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol 

tambah, simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan 

form dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 5.16 : Tampilan Form Bahasa Inggris Kelas IX 

17. Tampilan Form Matematika Kelas VII 

Pada form matematika ini terdapat kode absen, nama siswa, nilai 

tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol 

tambah, simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan 

form dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.17 : Tampilan Form Matematika Kelas VII 
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18. Tampilan Form Matematika Kelas VIII 

Pada form matematika ini terdapat kode absen, nama siswa, nilai 

tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol 

tambah, simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan 

form dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.18 :Tampilan Form Matematika Kelas VIII 

19. Tampilan Form Matematika Kelas IX 

Pada form matematika ini terdapat kode absen, nama siswa, nilai 

tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol 

tambah, simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan 

form dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 5.19 : Tampilan Form Matematika Kelas IX 

20. Tampilan Form IPA Kelas VII 

Pada form IPA ini terdapat kode absen, nama siswa, nilai tugas, 

nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, 

simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan form dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.20 : Tampilan Form IPA Kelas VII 
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21. Tampilan Form IPA Kelas VIII 

Pada form IPA ini terdapat kode absen, nama siswa, nilai tugas, 

nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, 

simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan form dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.21 : Tampilan Form IPA Kelas VIII 

22. Tampilan Form IPA Kelas IX 

Pada form IPA ini terdapat kode absen, nama siswa, nilai tugas, 

nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, 

simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan form dapat 

dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 5.22 : Tampilan Form IPA Kelas IX 

23. Tampilan Form IPS Kelas VII 

Pada form IPS ini terdapat kode absen, nama siswa, nilai tugas, 

nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, 

simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan form dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.23 : Tampilan Form IPS Kelas VII 
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24. Tampilan Form IPS Kelas VIII 

Pada form IPS ini terdapat kode absen, nama siswa, nilai tugas, 

nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, 

simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan form dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.24 : Tampilan Form IPS Kelas VIII 

25. Tampilan Form IPS Kelas IX 

Pada form IPS ini terdapat kode absen, nama siswa, nilai tugas, 

nilai UTS, dan nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, 

simpan, ubah, hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan form dapat 

dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 5.25 : Tampilan Form IPS Kelas IX 

26. Tampilan Form Absensi Kelas VII 

 Pada form absensi ini terdapat kode absen, nama siswa, 

keterangan. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, simpan, ubah, 

hapus, keluar, cari dan refresh. Berikut tampilan form dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 5.26 : Tampilan Form Absensi Kelas VII 
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27. Tampilan Form Absensi Kelas VIII 

Pada form absensi ini terdapat kode absen, nama siswa, keterangan. 

Pada form ini juga terdapat tombol tambah, simpan, ubah, hapus, keluar, 

cari dan refresh. Berikut tampilan form dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.27 : Tampilan Form Absensi Kelas VIII 

28. Tampilan Form Absensi Kelas IX 

Pada form absensi ini terdapat kode absen, nama siswa, keterangan. 

Pada form ini juga terdapat tombol tambah, simpan, ubah, hapus, keluar, 

cari dan refresh. Berikut tampilan form dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.28 : Tampilan Form Absensi Kelas IX 
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29. Tampilan Form SMS Server 

Pada form SMS server ini terdapat port, kecepatan transfer, data 

inbox, data outbox, data saran,data broadcast. Tombol start koneksi untuk  

melakukan koneksi dengan database dan port kemudian program akan 

membaca tabel yang menerima request SMS. Prosesnya tertulis pada 

daftar. Tampilan sms server dapat dilihat pada Gambar berikut : 

 

Gambar 5.29 : Tampilan Form SMS Server 

30. Tampilan Form About 

 

Gambar 5.30 : Tampilan Form About 
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5.2 Spesifikasi Hardware dan Software 

Berikut  ini  adalah  infrastruktur  hardware  dan software   yang 

dibutuhkan   untuk   membuat   SMS gateway. 

5.2.1 Hardware (aplikasi server) 

Berikut ini merupakan spesifikasi hardware (perangkat keras) yang 

mendukung dalam pengoperasian aplikasi server yang berbasis SMS 

Gateway. 

a. Intel ® Core i3-380M 2.53GHz.  

b. Memory 4 GB DDR 3  

c. Hardisk 500 GB.  

d. Handphone siemens C55 

e. Media koneksi, berupa kabel data USB 

5.2.2 Software (aplikasi server) 

Berikut ini merupakan spesifikasi software yang digunakan dalam 

aplikasi server yang berbasis SMS gateway dan harus dipenuhi agar aplikasi 

dapat berjalan dengan baik. 

a. Sistem operasi MacOS X-windows XP professional version 2010 SP 3 

b. Java Jdk- 6-windows-i586 

c. Java JCreator LE 

d. Xampp-win32-1.6.6a 

e. NetBeans 6.9.1 

f.      MySQL-Front_2.5 

5.3 Pengujian Aplikasi Dengan Pengiriman SMS 

Berikut ini adalah tampilan SMS balasan dari server SMS gateway 

SMP Santo Paulus untuk setiap request  yang dikirimkan. 

1. Request REG 

Request REG berfungsi untuk melakukan pendaftaran pada aplikasi 

SMS gateway. Dengan format pesan REG<spasi>Nama#NoKTP#Alamat 
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Gambar 5.31 : Tampilan Request REG 

2. Request HELP 

Request HELP untuk mengetahui informasi format SMS yang bisa 

dikirimkan ke server aplikasi SMS Gateway, yang kemudian akan dibalas 

dengan pesan SMS yang berisi informasi format SMS untuk request. 

Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.32 : Tampilan Request Help 

3. Request UNREG 

Request UNREG berfungsi untuk keluar dari sistem aplikasi SMS 

gateway. Aplikasi membalasnya dengan balasan otomatis berupa ucapan 

terima kasih kepada pengguna pernah masuk ke dalam sistem SMS 

gateway. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada Gambar berikut ini: 
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Gambar 5.33 : Tampilan Request UNREG 

4. Request SARAN 

Request “SARAN<spasi>ISI SARAN” berfungsi untuk memberikan 

saran kepada kepada pihak sekolah. Bentuk tampilannya dapat pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 5.34 : Tampilan Request SARAN 

5. Request MTKVII 

Request MTKVII berfungsi untuk mengecek nilai matematika kelas 

VII. Format SMS adalah MTKVII<spasi>kode absen, contoh: MTKVII 

A01. Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai tugas, UTS dan 

UAS matematika. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut 

ini: 
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Gambar 5.35 : Tampilan Request MTKVII 

6. Request MTKVIII 

Request MTKVIII berfungsi untuk mengecek nilai matematika kelas 

VIII. Format SMS adalah MTKVIII<spasi>kode absen, contoh: MTKVIII 

A01. Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai tugas, UTS dan 

UAS matematika. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut 

ini: 

 

Gambar 5.36 : Tampilan Request MTKVIII 
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7. Request MTKIX 

Request MTKIX berfungsi untuk mengecek nilai matematika kelas 

IX. Format SMS adalah MTKIX<spasi>kode absen, contoh: MTKIX A03. 

Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai tugas, UTS dan UAS 

matematika. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.37 : Tampilan Request MTKIX 

8. Request BINDOVII 

Request BINDOVII berfungsi untuk mengecek nilai bahasa 

indonesia kelas VII. Format SMS adalah BINDOVII<spasi>kode absen, 

contoh: BINDOVII A01. Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa 

nilai tugas, UTS dan UAS bahasa indonesia. Bentuk tampilannya dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.38 : Tampilan Request BINDOVII 
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9. Request BINDOVIII 

Request BINDOVIII berfungsi untuk mengecek nilai bahasa 

indonesia kelas VIII. Format SMS adalah BINDOVIII<spasi>kode absen, 

contoh: BINDOVIII A01. Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa 

nilai tugas, UTS dan UAS bahasa indonesia. Bentuk tampilannya dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.39 : Tampilan Request BINDOVIII 

10. Request BINDOIX 

Request BINDOIX berfungsi untuk mengecek nilai bahasa indonesia 

kelas IX. Format SMS adalah BINDOIX<spasi>kode absen, contoh: 

BINDOIX A01. Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai tugas, 

UTS dan UAS bahasa indonesia. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.40 : Tampilan Request BINDOIX 
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11. Request BINGVII 

Request BINGVII berfungsi untuk mengecek nilai bahasa inggris 

kelas VII. Format SMS adalah BINGVII<spasi>kode absen, contoh: 

BINGVII A01. Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai tugas, 

UTS dan UAS bahasa inggris. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.41 : Tampilan Request BINGVII 

12. Request BINGVIII 

Request BINGVIII berfungsi untuk mengecek nilai bahasa inggris 

kelas VIII. Format SMS adalah BINGVIII<spasi>kode absen, contoh: 

BINGVIII A01. Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai tugas, 

UTS dan UAS bahasa inggris. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.42 : Tampilan Request BINGVIII 
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13. Request BINGIX 

Request BINGIX berfungsi untuk mengecek nilai bahasa inggris 

kelas IX. Format SMS adalah BINGIX<spasi>kode absen, contoh: 

BINGIX A01. Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai tugas, 

UTS dan UAS bahasa inggris. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.43 : Tampilan Request BINGIX 

14. Request IPAVII 

Request IPAVII berfungsi untuk mengecek nilai IPA kelas VII. 

Format SMS adalah IPAVII<spasi>kode absen, contoh: IPAVII A01. 

Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai tugas, UTS dan UAS 

IPA. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.44 : Tampilan Request IPAVII 
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15. Request IPAVIII 

Request IPAVIII berfungsi untuk mengecek nilai IPA kelas VIII. 

Format SMS adalah IPAVIII<spasi>kode absen, contoh: IPAVIII A01. 

Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai tugas, UTS dan UAS 

IPA. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.45 : Tampilan Request IPAVIII 

16. Request IPAIX 

Request IPAIX berfungsi untuk mengecek nilai IPA kelas IX. 

Format SMS adalah IPAIX<spasi>kode absen, contoh: IPAIX A01. 

Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai tugas, UTS dan UAS 

IPA. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.46 : Tampilan Request IPAIX 
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17. Request IPSVII 

Request IPSVII berfungsi untuk mengecek nilai IPS kelas VII. 

Format SMS adalah IPSVII<spasi>kode absen, contoh: IPSVII A01. 

Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai tugas, UTS dan UAS 

IPS. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.47 : Tampilan Request IPSVII 

18. Request IPSVIII 

Request IPSVIII berfungsi untuk mengecek nilai IPS kelas VIII. 

Format SMS adalah IPSVIII<spasi>kode absen, contoh: IPSVIII A01. 

Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai tugas, UTS dan UAS 

IPS. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.48 : Tampilan Request IPSVIII 

 



159 
 

19. Request IPSIX 

Request IPSIX berfungsi untuk mengecek nilai IPS kelas IX. Format 

SMS adalah IPSIX<spasi>kode absen, contoh: IPSIX A01. Aplikasi 

membalasnya dengan balasan berupa nilai tugas, UTS dan UAS IPS. 

Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.49 : Tampilan Request IPSIX 

20. Request ABSVII 

Request ABSVII berfungsi untuk mengecek absensi kelas VII. 

Format SMS adalah ABSVII<spasi>kode absen, contoh: ABSVII A01. 

Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa keterangan absensi. Bentuk 

tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.50 : Tampilan Request ABSVII 
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21. Request ABSVIII 

Request ABSVIII berfungsi untuk mengecek absensi kelas VIII. 

Format SMS adalah ABSVIII<spasi>kode absen, contoh: ABSVIII A01. 

Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa keterangan absensi. Bentuk 

tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.51 : Tampilan Request ABSVIII 

22. Request ABSIX 

Request ABSIX berfungsi untuk mengecek absensi kelas IX. Format 

SMS adalah ABSIX<spasi>kode absen, contoh: ABSIX A01. Aplikasi 

membalasnya dengan balasan berupa keterangan absensi. Bentuk 

tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.52 : Tampilan Request ABSIX 
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23. Broadcast 

Broadcast ini berfungsi mengirimkan pengumuman dari pihak 

sekolah ke handphone wali siswa. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.53 : Tampilan Broadcast 

5.4 Kesimpulan 

Dari hasil analisa terhadap masalah dan pembuatan aplikasi maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan, antara lain : 

a. Dengan adanya aplikasi berbasis SMS ini, dapat memudahkan wali siswa 

dalam pengecekan nilai dan absensi. 

b. Dengan adanya aplikasi ini wali siswa dapat mengetahui pengumuman 

sekolah yang disampaikan melalui broadcast. 

5.5 Saran 

Berikut ini saran yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan dalam 

pengembangan aplikasi selanjutnya, antara lain: 

a. Spesifikasi hardware dan software harus sesuai dengan kebutuhan program 

sehingga aplikasi bekerja dengan benar. 

b. Diperlukan adanya perawatan dan pengawasan terhadap aplikasi ini. 

 

 


