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Abstrak
Pada saat ini komputer sudah memasuki hampir semua bidang telah menggunakan komputer sebagai
alat bantu untuk mendukung evaluasi, analisis dan efektifitas serta pengambilan keputusan dan
kebijaksanaan, seperti salah satunya pendidikan. Dengan perkembangan teknologi bisa dimaanfatkan
membantu aktifitas penilaian siswa yang lebih efektif dan efisen dibanding dengan secara manual.
Rumusan masalah pada penelitian ini, Bagaimana sistem informasi yang sedang berjalan dalam bentuk
manual dapat menjadi terkomputerisasi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data seperti
observasi, wawancara, studi pustaka, interview dan elisitasi. Untuk analisa penelitian ini menggunakan
metode analisis critical success factor (CSF). Dari pengumpulan data dan analisis ditemukan bahwa
penilaian siswa masih belum efektif dan efisien. Ruang lingkup penilaianhasil belajar peserta didik mencakup
Kurikulum 2013 merupakan pengembangan atas kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum tingkat satuan
pendidikan atau yang
biasa disebut KTSP. Penerapan kurikulum 2013 sekolah lebih dapat
memaksimalkan kemampuan dan mencoba menekan kelemahan bagi diri dan lembaganya sehingga
dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya
sehingga dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 lebih memfokuskan semua mata pelajaran harus mendukung
semua kompetensi baik dalam sikap, keterampilan dan pengetahuan. Pada tahun 2013, pemerintah
telah
menetapkan
beberapa
sekolah
untuk
ditunjuk menggunakan kurikulum 2013 dan
mengimplementasikan dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar proses yang berlaku yang
menjadikan konsep Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah
dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh.Konsep penilaian
dengan menggunakan berbasis website ini menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan jika
dibandingkan dengan konsep sistem penilaian secara manual, karena kurangnya pembuatan laporan yang
kurang maksimal serta lambatnya memberikan hasil laporan penilaian. Hasil dari pengembangan aplikasi
dashboard ini adalah sebuah system dashboard yang menampilkan data barupa chart atau diagram dimana
data ini berguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam mengetahui prestasi belajar siswa.
Kata Kunci : Evaluasi, Siswa, Nilai
11. Latar Belakang
Perkembangan komputer sekarang ini sudah
demikian pesatnya, tidak seperti dahulu masih
dianggap barang langka.Komputer sudah ada
dimana – mana sudah menjadi barang yang
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari –
hari. Pada saat ini komputer sudah memasuki
hampir semua bidang telah menggunakan
komputer sebagai alat bantu untuk mendukung
evaluasi, analisis
dan
efektifitas
serta
pengambilan keputusan dan kebijaksanaan.
Seperti halnya dalam pendidikan, perdagangan,
perkantoran, perbankan, perusahaan serta dunia
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usaha yang memerlukan data yang akurat
untuk mendapatkan informasi.
Di era globalisasi seperti sekarang ini,
teknologi memang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan manusia dan selalu bersifat
dinamis.Perkembangan zaman yang semakin
modern, dan perkembangan teknologi yang
maju dan canggih, membuat manusia merasa
dimanja dan dibiasakan dengan teknologi yang
ada.
Sistem informasi berbasis komputer saat ini
sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting di
dalam dunia pendidikan.Karena kita sebagai
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pelaku di dunia pendidikan harus membuat
laporan penilaian hasil belajar siswa atau
informasi yang akurat kepada guru.Baik informasi
yang berhubungan dengan penilaian sikap,
keterampilan dan pengetahuan.
SMA/SMK PGRI 109 merupakan salah
satu sekolah swasta yang berada di kota
tangerang. Cara penilaian hasil belajar siswa
masih dilakukan secara manual, Sistem pencarian
datanya memakan waktu lama, karena harus
mencari file data terdahulu untuk penilaian
hasil belajar siswa yang mendukung hasil
laporan penilaian, Dokumen yang ada saat ini
tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga
menyebabkan adanya kehilangan data (laporan
system penilaiannya yang masih berantakan
atau tercecer), Pembuatan laporan system
penilaiannya masih lambat karena bagian
kurikulum harus menginput ulang dari hasil
penilaian setiap guru mata pelajaran terhadap
siswa.
Di
SMA/SMK
PGRI
109
TANGERANG
untuk system penilaiannya
memakai dua kurikulum yang berbeda, untuk
kelas 10 dan
11
sistem
penilaiannya
menggunakan kurikulum 2013 dan untuk kelas
12 sistem penilaiannya masih menggunakan
kurikulum 2006.
Proses penilaian evaluasi hasil belajar
siswa, dilakukan oleh semua guru mata
pelajaran dan hasil laporan penilaian tersebut
langsung diberikan kepada bagian kurikulum
untuk direkapitulasi.
Yang menjadi permasalahan utama dalam
proses monitoring prestasi siswa adalah tidak
adanya data yang ditampikan untuk mendukung
keputusan bahwa seorang siswa tersebut
berprestasi atau tidak, atau kelas mana yang
prestasi atau nilainya baik. Tidak terdapatnya
aplikasi yang menggambarkan laporan Nilai
Siswa berupa table, dimana seluruh siswa dapat
ditampilkan. Dalam aplikasi yang diharapkan
seluruh siswa ditampilkan baik untuk nilai
pengetahuan, keterampilan dan sikap.
12. Teori
Menurut Prof. Dr. Mr. S. Prajudi
Atmosudirdjo dalam bukunya menyatakan,
suatu sistem terdiri atas objek-objek atau
unsur-unsur atau komponen-komponen yang
berkaitan dan berhubungan satu sama lain
sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut
merupakan sebuah kesatuan pemrosesan atau
pengolahan tertentu, yang ditulis kembali oleh
Tata Sutabri.
Menurut Norman L. Enger dalam
bukunya Tata Sutabri (2012:7), menyatakan
bahwa sistem dapat terdiri atas kegiatan-kegiatan
yang saling berhubungan guna mencapai tujuantujuan seperti inventaris atau penjadwalan
produksi.

Menurut McLeod dalam Yakub (2012),
Informasi adalah data yang diolah menjadi
bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya.
Menurut Ward (2002), analisis critical
success factor (CSF) merupakan area terbatas
dalam suatu bisnis yang apabila terpenuhi
maka akan menjamin kesuksesan kinerja
kompetitif bagi perusahaan.
Rockart (Ward,2002), mendefinisikan CSF
sebagai area tertentu dalam perusahaan, dimana
jika hasil dari area tersebut memuaskan, maka
akan menjamin keberhasilan perusahaan dalam
bersaing. Area tersebut adalah area kunci dimana
“sesuatu harus berjalan dengan baik dan benar”,
sehingga keberhasilan bisnis dapat dicapai dan
terus berkembang.
Perangkat lunak aplikasi adalah program
yang ditulis dan diterjemahkan oleh linguage
software untuk menyelesaikan suatu aplikasi
tertentu. (Jogiyanto.2005)
13. Analisa Sistem Berjalan
13.1 Prosedur Sistem berjalan
a. Proses Absensi Siswa
Guru memanggil murid satu persatu tanda
kehadiran murid.
Guru menulis keterangan absensi kedalam
buku absensi tanda kehadiran.
Guru mengevaluasi absensi murid untuk
menilai kehadiran siswa.
b. Proses Penilaian
Guru melakukan penilaian akademis yang
terbagi dalam beberapa penilaian yaitu
tugas, ujian tengah semester, dan ujian
akhir semester
Melakukan perhitungan dengan rumus
dan
metode
tertentu sesuai dengan
kurikulum.
Membuat laporan penilaian
c. Proses Pengolahan Data
Melakukan pendataan siswa dan pembagian
kelas.
Melakukan pembagian jadwal guru dan
mata pelajaran di setiap kelas.

Gambar 1 Usecase Penilaian Siswa Yang
Berjalan
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Dalam use case diatas terdiri dari 3 actor
yang terlibat yaitu: Guru, Bagian Kurikulum dan
Kepala Sekolah selaku top manajemen yang ingin
meluhat perkembangan hasil evaluasi belajar
siswa. Sementara usecase yang ada yaitu
melakukan absensi, melakukan penilaian,
mengelola data siswa dan data nilai siswa, serta
laporan nilai siswa.
13.2 Literature Review
a. Agus Imam Muharom 2013. Perancangan
Sistem Informasi Akademik Berbasis Web
Studi Kasus Di SMAN 1 Ciawi Tasikmalaya.
Tujuan penelitian adalah Membuat perancangan
sistem informasi akademik berbasis web untuk
mengembangkan sistem informasi akademik
yang sudah ada di SMAN 1 Ciawi. Hasil
penelitian Meningkatkan kinerja sekolah,
karena selain nilai raport siswa disajikan dalam
bentuk buku konvensional sebagai bukti fisik,
juga disajikan dalam bentuk database atau
komputerisasi
b. Susy Kusuma Wardani.2013 Sistem Informasi
Pengolahan Data Nilai Siswa Berbasis Web
Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
PGRI
1
Pacitan.
Tujuan
penelitian
Menghasilkan sistem informasi nilai berbasis
web yang dapat mengolah nilai siswa,
pencarian, mengupdate, menyimpan, rekap nilai
siswa dan laporan nilai yang dapat diakses
dengan mudah dan efektif. Hasil penelitian
adalah
untuk
mempermudah
dalam
penyampaian sistem penilaian siswa dan
kemudahan pengolahan data bagi para guru.
c. Ganang Roga Atgira, 2013. Perancangan
Sistem Informasi Nilai Siswa Berbasis website
di SMA Santa Maria Rembang. Tujuan
penelitian
adalah
dapat
meminimalisir
kesalahan pengolahan data, mencari data dalam
waktu singkat,menyimpan data secara aman
tanpa perlu khawatir akan kerusakan atau
kehilangan data, serta menampilkan informasi
secara tepat dan akurat. Hasil penelitian adalah
dengan adanya sistem ini diharapkan dapat
membantu semua pihak yang ada disekolah
dalam
melakukan
pengelolahan
dan
penyimpanan data nilai siswa.

13.3 Analisa Critical Success Factor

Gambar 2 Analisa Critical Success Factor
Dalam hasil analisa success factor di atas
terdapat 3 point penting yaitu mission, factorfaktor critical dari kesuksesan proyek dan goal
atau tujuan yang ingin dicapai. Yang menjadi misi
dari proyek ini adalah membuat Aplikasi
Dashboard
Evaluasi Hasil Belajar Untuk
Mengetahui Prestasi Siswa, sementara tujuan
yang ingin dicapai adalah dashboard untuk
penilaian siswa baik itu per siswa maupun siswa
per kelas. Dengan tujuan ini pihak manajemen
level atas bisa mengevaluasi siswa mana saja
yang paling menonjol baik dari segi keterampilan
sikap maupun pengetahuan, disamping itu dapat
dilihat dievaluasi kelas mana yang nilainya paling
tinggi dan paling baik secara langsung dengan
dashboard ini.
Untuk menjalankan misi dan menghasilkan
tujuan yang ingin dicapai, harus ada beberapa
kriteria atau factor factor penentu keberhasilan
proyek ini yaitu analisa kebutuhan user, estimasi
pekerjaan, mapping laporan dengan kebutuhan
dari user serta pemilihan tools untuk membuat
dashboard tersebut.
14. Rancangan Sistem Usulan
14.1 Use Case Diagram

Gambar 3 Use Case Diagram pada sistem
Penilaian
Berdasarkan Gambar 3 terdiri atas:
a. 1 system yang mencakup kegiatan system
Penilaian Sekolah.
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b.

3 Actor yang melakukan kegiatan didalam
sistem yaitu Bagian Kurikulum, Guru Dan
Kepala Sekolah.
c. 24 use case, meliputi use case :
i. Melakukan Login
ii. Halaman Utama
iii. Master mempunyai extend use case:
14.2 Class Diagram
Gambar 5 Form Login
Tampilan di atas menggambarkan tampilan
login pertama kali aplikasi ini dijalankan. Login
yang berhak masuk ke dalam sistem ini adalah 3
actor seperti dijelaskan di atas, Guru, Kepala
Sekolah dan Bagian Kurikulum.

Gambar 4 Class Diagram system usulan
Dari class diagram di atas, terdapat 10 class
yaitu, Siswa, Absensi, Guru, Nilai Pengetahuan,
Nilai keterampilan, Nilai Sikap, User, Kelas,
Penilaian, Jadwal.
Tabel 1. Perbedaan sistem berjalan dengan sistem
usulan.
Sistem Berjalan
Sistem Usulan
Sistem Penilaian yang Untuk system usulan
berjalan pada SMA penulis
PGRI 109 bersifat semi ingin
membangun
komputerisasi, hanya sistem yang
sebatas menggunakan berbasisweb
yang
Microsoft Excel.
dapat dalam
proses pengolahan data
Nilai
Sistem Penilaian yang Sistem usulan delam
berjalan pada SMA Pelaporan
PGRI 109 sering terjadi menggunakan
kesalahan
dalam dashboard yang dapat
laporan penilaian.
diakses kapan waktu
dan
membantu
keputusan.

Gambar 6 Form Laporan Siswa tabular
Tampilan diatas menggambarkan laporan
Nilai Siswa berupa table, dimana seluruh siswa
dapat ditampilkan di dalam tampilan ini. Dalam
tampilan ini seluruh siswa ditampilkan baik untuk
nilai pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Gambar 7 Dashboard Laporan Nilai Siswa
14.3 Tampilan prototype
Didalam tampilan prototype ini akan
digambarkan
hasil
perancangan
aplikasi
dashboard dimulai dari login sampai dengan
tampilan untuk melihat dashboard penilaian baik
siswa maupun penilai perkelas.

Tampilan ini merupakan salah satu tampilan
dashboard untuk laporan nilai siswa, dalam
tampilan ini ditampilan persiswa, sehingga bila
dipilih siswa yang dimaksud maka akan diketahui
nilai keseluruhan baik pengetahuan, keterampilan
dan sikap dari siswa tersebut.
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3.

4.

Gambar 8 Dashboard Laporan Nilai Kelas XI
Sama seperti dashboard di gambar 7 di atas, akan
tetapi dashboard pada tampilan gambar 8 lebih di
titik beratkan pada dashboard seluruh siswa per
kelas.
15. Kesimpulan
Dari hasil pengujian, dapat diambil
kesimpulan agar dapat menjawab pertanyaanpertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah :
1. Metode Laporan Penilaian yang bersifat
manual dan harus mencaricari data terlebih
dahulu. Secara kualitas informasi yang
didapat oleh semua guru mata pelajaran
dan bagian kurikulum 2013 dalam
pengolahan data tersebut tidak berjalan
efektif dalam segi waktu. Dimana harus
mengumpulkan beberapa berkas yang
pengolahannya
masih
manual
hanya
menggunakan bantuan Microsoft Excel,
sehingga masih kurang efisien dalam segi
tenaga.
2. Dari media sebelumnya masih kurang
efisien maka yang dibutuhkan aplikasi
dashboard system evaluasi hasil belajar
untuk mengetahui prestasi siswa pada SMA
PGRI 109 Tangerang berbasis web. Karena
dapat memudahkan user dalam proses
penginputan penilaian siswa tanpa harus
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5.

mengumpulkan beberapa berkas serta
penyimpanan data pun akan tersimpan aman.
Aplikasi Dashboard System Evaluasi Hasil
Belajar Untuk Mengetahui Prestasi Siswa
Pada SMA PGRI 109 Tangerang berbasis
web. Kontennya terdiri dari Penilaian siswa
dan laporan raport hasil belajar siswa.
Komponen pada Aplikasi Dashboard
System Evaluasi Hasil Belajar Untuk
Mengetahui Prestasi Siswa Pada SMA
PGRI 109 Tangerang berbasis web yaitu
penilaian
pengetahuan,
penilaian
keterampilan dan penilaian sikap.
Untuk merancang sistem penilaian evaluasi
hasil belajar siswa dibuat sebuah sistem yang
dapat meringkas semua data dengan
menggunakan bahasa pemograman PHP
untuk mempermudah dalam penginputan
penilaian evaluasi hasil belajar siswa pada
Sekolah Menengah Atas ( SMA ) PGRI 109
Tangerang.
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