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ABSTRAK 

 

A’yun, Ana Qurrota. 2016. Pengembangan Sistem Monitoring Pengelolaan Tata 

Tertib Siswa Sebagai Penunjang Penanganan Layanan Bimbingan Dan Konseling. 

Skripsi, Jurusan Teknik Elektro, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan 

Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Dr.H.Eko Supraptono, M.Pd.Pembimbing II: Drs.Suryono, M.T. 

Kata Kunci:  Sistem Monitoring web, Tata Tertib Siswa, CodeIgniter, Kualitas 

sistem. 

Penerapan sistem monitoring pengelolaan tata tertib siswa merupakan 

alternatif penegakan disiplin sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk membangun 

sebuah Sistem Monitoring Pengelolaan Tata Tertib Siswa (SIMPETA) dan menguji 

kelayakannya. Sistem ini telah diuji coba sehingga mampu menunjang layanan BK 

dalam mengelola data pelanggaran siswa dan monitoring tingkat pelanggaran siswa 

di SMA N 1 Godong. 

Jenis Penelitian ini adalah Research and Development (R&D) dengan model 

pengembangan sistem menggunakan model Waterfall. Sistem dibangun dengan 

memanfaatkan Framework CodeIgniter dan Boostrap. Perancangan desain sistem 

digunakan model perancangan UML (Unified Modelling Language). Pengujian 

sistem dilakukan melalui pengujian alpha menggunakan Black-box testing, 

Pengujian performance sistem menggunakan software GTMetrix, pengujian ahli 

sistem menggunakan instrumen pengujian kualitas kelayakan McCalls, dan 

selanjutnya akan dilakukan pengujian tingkat penerimaan pengguna melalui User 

Responses. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang telah berhasil 

dikembangkan untuk menunjang layanan BK dalam mengelola data pelanggaran 

siswa dan memonitoring tingkat pelanggaran tata tertib siswa. Pengujian alpha 

secara umum menunjukkan sistem telah berhasil berjalan sesuai fungsi-fungsinya. 

Pengujian Performance menunjukkan Time behavior memiliki rata-rata waktu 2.3 

sekon dengan grade 96/A, sedangkan Resource ulitization menunjukkan hasil 

skor/grade 85/B. Pengujian ahli sistem menunjukkan seluruh aspek kualitas sistem 

yang diujikan masuk dalam kategori sangat layak dengan persentase Correctness 

97.92%, Reliability 93.06%, Integrity 100%, dan Usability 91.67%, sedangkan 

pengujian beta User Responses memperoleh persentase berturut-turut 

Administrator 85,33%, Operator 90,67%, dan User 90,95% yang menunjukkan 

hasil sangat menunjang layanan BK. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah  merupakan salah satu lembaga  pendidikan formal yang  

memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  terhadap keberhasilan  belajar  anak  

didiknya.  Keberhasilan  belajar  bukan  hanya  ditandai  dengan  penguasaan 

materi belajar, melainkan dapat mewujudkan manusia yang memiliki 

kemampuan  untuk  mengembangkan  keterampilan  dan  sikap. Sesuai  dengan  

Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  39  Tahun  2008  tentang 

Pembinaan Kesiswaan, disebutkan bahwa untuk  mengembangkan potensi 

siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, diperlukan  

pembinaan  kesiswaan  secara sistematis  dan  berkelanjutan.  Dalam  lampiran  

peraturan  ini  disebutkan  bahwa salah  satu  contoh  jenis  kegiatan  pembinaan  

kesiswaan  adalah pembinaan  budi pekerti luhur atau akhlak mulia yang antara 

lain berupa: (1) melaksanakan tata tertib  dan  kultur  sekolah; (2)  melaksanakan  

kegiatan 7 K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan,  

kedamaian dan kerindangan); dan (3) melaksanakan norma-norma yang berlaku 

dan tata krama pergaulan.   

Secara  teoritis  keberadaan tata  tertib  sekolah  memegang peranan 

penting yaitu sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap siswa di sekolah, 

sekaligus berfungsi sebagai pengendali bagi perilaku siswa, karena tata tertib 

sekolah berisi larangan  terhadap  siswa  tentang  suatu  perbuatan  dan  juga  

mengandung  sanksi  bagi  siswa  yang melanggarnya. Tata tertib yang 
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direalisasikan dengan tepat, jelas, dan konsekuen serta diawasi dengan 

sungguh-sungguh  maka  akan  memberikan dampak terciptanya suasana belajar 

yang tertib, damai, tenang dan tentram di sekolah. 

Namun demikian kenyataannya masalah besar yang melanda dunia 

pendidikan saat ini adalah menurunnya tata krama kehidupan sosial dan etika 

moral sehingga menimbulkan dampak negatif yang merisaukan masyarakat 

dalam bentuk banyaknya penyimpangan-penyimpangan tingkah laku peserta 

didik. Suharno (2008:57) menyatakan penyimpangan berbagai norma agama 

dan sosial kemasyarakatan, misalnya kurang hormat pada guru dan pegawai, 

kurang disiplin waktu, kurang mengindahkan peraturan, kurang memelihara 

keindahan dan kebersihan lingkungan, perkelahian pelajar, narkoba, berkeliaran 

di jalanan saat jam pelajaran dan sebagainya. Kondisi ini harus segera 

diantisipasi karena hal ini akan mengancam generasi muda bangsa kita 

khususnya dan tata kehidupan masyarakat umumnya.  

Pemahaman akan penerapan tata tertib sekolah ini sangat penting agar 

tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sering 

diberitakan di media masa bahwa seorang guru yang menegakkan ketertiban 

malah berujung pada pelanggaran HAM dengan ancaman hukuman penjara, ini 

akan berpengaruh pada guru dalam menjalankan tugasnya. Firawati (2011) 

menyatakan bahwa “ berdasarkan laporan KPAI pada 2007 disebutkan bahwa  

dari 555 kasus kekerasan yang menimpa anak, 18 % pelakunya adalah orang 

terdekat dan 11,8% adalah guru”.  
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Penegakan disiplin dengan cara punishment (hukuman fisik) menjadi 

tidak wajar dilakukan saat ini di sekolah dengan alasan melanggar hak azasi 

manusia, misalnya ketika ada guru yang mencubit, padahal maksudnya adalah 

mengingatkan siswa, tetapi bisa dijerat karena termasuk bentuk kekerasan 

dengan menggunakan dasar UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak 

disebutkan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan salah satunya dari 

kekerasan. Unifah Rosyidi (2016) menyatakan bahwa "Kekerasan itu tidak 

boleh dilakukan, tapi kadang tingkat kematangan siswa itu berbeda-beda, 

karena itu kadang ada yang sulit untuk diberitahu", sudah seharusnya untuk 

sekolah bisa menciptakan lingkungan belajar yang tertib, nyaman, 

menyenangkan dan terbebas dari adanya kekerasan secara fisik terhadap siswa. 

Monitoring pengelolaan tata tertib merupakan  suatu  alternatif  yang  dapat  

diberlakukan  di sekolah  sebagai  upaya  untuk  menegakkan  disiplin  sekolah.  

Pengelolaan tata tertib sekolah merupakan bagian penting dalam membentuk 

dan membina moral siswa sebagaimana didalam pelaksanaan tata tertib dapat 

dilihat dari penegakan dan penanganannya bagi siswa yang melanggar, serta 

terdapat juga penerapan dan pemberian sanksi yang ada di tata tertib sekolah, 

sehingga diharapkan siswa berperilaku tertib, patuh dan menjaga suasana 

kondusif selama berada di lingkungan sekolah. 

Permasalahan yang timbul dari mekanisme pengelolaan poin 

pelanggaran tata tertib di SMA N 1 Godong berdasarkan observasi studi 

pendahuluan yang telah dilakukan adalah sistem pengelolaan poin masih 

dilakukan dengan cara manual, yaitu data pelanggaran tata tertib siswa dicatat 
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dibuku pelanggaran siswa sesuai dengan kelas siswa masing-masing sehingga 

membutuhkan tempat penyimpanan yang banyak, Selain itu, pihak BK 

mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian data siswa yang melanggar 

dikarenakan begitu banyaknya arsip data pelanggaran sehingga memungkinkan 

arsip data hilang atau terselip oleh berkas lain. Permasalahan lain adalah 

penerapan sistem poin pelanggaran tata tertib siswa di SMA N 1 Godong belum 

optimal, karena belum adanya rekapan data laporan pelanggaran di komputer, 

sehingga akan sulit untuk memonitoring (memantau) besarnya pelanggaran 

yang terjadi.  

Saat  ini  sudah  ada  beberapa  penelitian  yang  membahas  mengenai  

sistem pengelolaan poin pelanggaran tata tertib siswa, namun sistem 

pengelolaan yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan SMA Negeri 1 

Godong. Kekurangan sistem pengelolaan yang ada saat ini adalah tidak adanya 

informasi tentang siswa-siswa yang memiliki poin maksimal, dan pelanggaran 

yang sering dilakukan siswa, tampilan sistem yang sangat sederhana, dan dalam 

memasukkan data pelanggaran membutuhkan banyak inputan sehingga tidak 

jauh berbeda dari pencatatan manual. Sistem Monitoring Pengelolaan Tata 

Tertib Siswa (SIMPETA) merupakan sebuah sistem informasi pengelolaan dan 

monitoring tata tertib siswa berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah 

dan mempercepat tugas BK dalam penanganan pelanggaran siswa berdasarkan 

poin pelanggaran siswa. SIMPETA merupakan strategi khusus dalam 

menegakkan tata tertib di sekolah 
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Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Sistem Monitoring 

Pengelolaan Tata Tertib Siswa sebagai Sarana Penunjang Penanganan Layanan 

Bimbingan dan Konseling”. SIMPETA diharapkan dapat memaksimalkan 

pengelolaan dan monitoring tata tertib siswa di SMA Negeri 1 Godong sebagai 

program penunjang penanganan layanan BK. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari hasil observasi terhadap pengelolaan tata tertib siswa yang telah 

dilakukan di SMA Negeri 1 Godong menunjukkan bahwa: 

1. Pengelolaan tata tertib siswa masih menggunakan pencatatan manual pada 

buku rekapan pelanggaran perkelas.  

2. Informasi yang disampaikan bersifat terbatas dan tidak akurat. Informasi 

yang dibutuhkan tidak bisa segera ditampilkan karena harus mengecek dan 

memilah satu persatu catatan dan arsip pelanggaran tata-tertib siswa dari 

masing-masing kelas  

3. Kesulitan dalam melakukan pencarian data siswa yang melanggar tata tertib 

sekolah. 

4. Belum adanya sistem yang dapat digunakan sebagai pemantauan 

(monitoring) jumlah poin pelanggaran siswa di sekolah. 

5. Data masih belum terorganisir dalam bentuk database sistem, sehingga 

memungkinkan terjadinya human error dalam pemrosesan data. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas dan dibahas secara mendalam, maka 

penulis membatasi masalah yang dibahas pada aspek: 

1. Sistem yang dibuat berdasarkan peraturan dan tata tertib di SMA N 1 

Godong. 

2. Sistem yang dikembangkan berfokus pada pengelolaan dan monitoring tata 

tertib siswa, sehingga hanya diperuntukkan internal BK, Guru, dan Pejabat 

sekolah di SMA N 1 Godong.  

3. Sistem ini hanya berfokus pada salah satu peranan BK, yaitu pengelolaan 

dan pemantauan tata tertib siswa. 

4. Sistem ini dibangun menggunakan framework CodeIgniter dengan 

tambahan framework Twitter Boostrap untuk desain tampilannya. 

5. Pengujian Performance sistem berfokus pada pengujian Time behavior dan 

Resource ulitization yang diujikan dengan software GTMetrix. 

6. Pengujian kualitas kelayakan sistem dilakukan berdasarkan standar 

pengujian kualitas perangkat lunak McCalls. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun SIMPETA dengan performance yang baik dalam 

pengelolaan dan monitoring tata tertib siswa? 
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2. Bagaimana menguji kualitas kelayakan SIMPETA yang dikembangkan 

berdasarkan standar McCalls? 

3. Bagaimana tingkat penerimaan pengguna SIMPETA untuk diterapkan 

sebagai penunjang penanganan layanan bimbingan dan konseling di SMA 

N 1 Godong? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan dilakukan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Membangun SIMPETA yang memiliki performance baik dalam 

pengelolaan dan monitoring tata tertib siswa. 

2. Menguji kelayakan kualitas SIMPETA berdasarkan pengujian kualitas 

sistem McCalls. 

3. Menghasilkan SIMPETA dengan tingkat penerimaan pengguna yang baik 

untuk diterapkan sebagai penunjang penanganan layanan bimbingan dan 

konseling di SMA Negeri 1 Godong. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.6.1 Manfaat bagi peneliti 

1. Menghasilkan sebuah aplikasi Sistem Monitoring Pengelolaan Tata Tertib 

Siswa (SIMPETA). 
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2. Menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi positif dalam 

pengembangan produk dan publikasi sebagai bahan buku panduan Sistem 

Monitoring Pengelolaan Tata Tertib Siswa dalam mewujudkan sasaran 

mutu disiplin sekolah. 

1.6.2 Manfaat bagi sekolah 

1. Bagi tim AKP dan BK, penelitian memberikan manfaat kemudahan dalam 

pengelolaan tata tertib siswa di sekolah. 

2. Bagi kepala sekolah, waka kesiswaan, dan guru, penelitian ini memberikan 

manfaat kemudahan dalam memonitoring (pemantauan) tingkat 

pelanggaran tata tertib siswa yang terjadi. 

3. Menjaga tingkat keamanan data sekolah dengan membuat suatu database 

pada satu komputer secara terpusat yang diorganisasikan dalam struktur 

tertentu. 

1.6.3 Manfaat Bagi Universitas 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi daftar referensi dan 

sebagai media evaluasi demi pengembangan dan perbaikan sistem 

pengelolaan dan monitoring tata tertib siswa. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan menjadi 

bahan masukan dalam membuat sistem pengelolaan dan monitoring tata 

tertib siswa dimasa yang akan datang.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Monitoring berbasis Web 

Menurut Turban, dkk yang diterjemahkan oleh Kwary dan Sari  

(2006:69), sistem berbasis web adalah aplikasi atau layanan yang berada dalam 

server dan dapat diakses dengan menggunakan penjelajah web, dengan kata lain 

sistem berbasis web dapat diakses dari mana saja melalui internet atau intranet. 

Sedangkan sistem monitoring merupakan suatu proses untuk mengumpulkan 

data dari berbagai sumber daya. Biasanya data yang dikumpulkan merupakan 

data yang realtime (Gheyb Jhuana Ohara, 2012). Secara garis besar tahapan 

dalam sebuah sistem monitoring terbagi ke dalam tiga proses besar seperti yang 

terlihat pada gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses dalam Sistem Monitoring 
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Aksi yang terjadi di antara proses-proses dalam sebuah sistem 

monitoring adalah berbentuk service, yaitu suatu proses yang terus-menerus 

berjalan pada interval waktu tertentu. Proses-proses yang terjadi pada suatu 

sistem monitoring dimulai dari pengumpulan data seperti data dari network 

traffic, hardware information, dan lain-lain yang kemudian data tersebut 

dianalisis pada proses analisis data dan pada akhirnya data tersebut akan 

ditampilkan.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem 

monitoring berbasis web adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan 

data realtime yang berjalan secara terus menerus pada interval waktu tertentu 

yang dapat diakses dimana saja dengan menggunakan penjelajah web atau web 

browser.  

 

2.2 Sistem Basis Data 

DBMS (Database Management System) atau dalam bahasa Indonesia 

sering disebut sebagai sistem manajemen basis data adalah suatu sistem aplikasi 

yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan data. Sistem 

basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah 

memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi 

tersedia saat dibutuhkan. Kebutuhan basis data dalam sistem informasi menurut 

Rosa dan Shalahudin (2011:45) meliputi: 

a. Memasukkan, menyimpan, dan mengambil data 

b. Membuat laporan berdasarkan data yang telah disimpan 
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Penelitian ini menggunakan DBMS versi open source MySQL dan 

menggunakan bahasa SQL sebagai pengolah datanya. MySQL merupakan 

software manajemen basis data yang dikenal dengan RDBMS. MySQL 

didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public Licence), 

dimana setiap orang bebas untuk menggunakannya namun tidak boleh dijadikan 

produk turunan yang bersifat komersial. MySQL dapat berjalan stabil pada 

berbagai sistem operasi yang dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu 

bersamaan tanpa mengalami konflik dengan kemampuan database dalam skala 

besar dan memiliki tingkat keamanan yang berlapis. (Miftakhul Huda dan 

Bunafit Komputer 2010: 181-182). 

 

2.3 Framework 

Menurut Daqiqil (2011:1), framework adalah sebuah struktur 

konseptual dasar yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Menurut 

Wardana (2010:3),  framework  adalah  sekumpulan  perintah  atau  fungsi  dasar  

yang membentuk  aturan-aturan  tertentu  dan  saling  berinteraksi  satu  sama  

lain sehingga  dalam  pembuatan  aplikasi  website,  harus  mengikuti  aturan  

dari framework tersebut. 

2.3.1 Framework CodeIgniter 

Dalam mengembangkan sebuah aplikasi web, dapat menggunakan 

berbagai macam bahasa pemrograman. salah satu bahasa pemrograman web 

yang terkenal adalah PHP (Hipertext Prepocessor).  PHP  memiliki  beberapa  

kelebihan dibanding server-side  programming  lain,  yaitu  mudah  dibuat  dan  
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kecepatan prosesnya yang tinggi. CodeIgniter  adalah  sebuah framework  PHP  

yang  bersifat  Open  Source  dan  dapat digunakan  untuk mempercepat  

pengembang dalam  membuat  sebuah aplikasi  web.  Dilengkapi banyak library 

dan helper yang berguna di dalamnya dan tentunya mempermudah proses 

development.  

Menurut Daqiqil (2011:3), CodeIgniter adalah sebuah open source web 

application framework yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP 

dinamis. CodeIgniter dibangun menggunakan konsep Model-View-Controller 

(MVC). MVC adalah  sebuah  software  yang  memisahkan  antara  aplikasi  

logika  dengan presentasi  pada  halaman web.  Hal  ini  menjadikan  halaman 

web mengandung kode  yang  sedikit  karena  sudah  terjadi  pemisahan  antara  

tampilan  dan pemrograman.  Menurut Wardana  (2010:52),  salah  satu  

keuntungan  dari  MVC adalah  kemudahan maintenance dan  pengembangan  

aplikasi  tersebut.  Berikut penjelasan tentang konsep MVC:  

a. Model   

Model berhubungan dengan data dan interaksi ke database atau 

webservice. Model juga  merepresentasikan  struktur  data  dari  aplikasi  yang  

bisa  berupa basis  data  maupun  data  lain,  misalnya  dalam  bentuk  file  teks,  

file  XML maupun  webservice.  Biasanya  di  dalam  model  akan  berisi  class  

dan  fungsi   untuk  mengambil,  melakukan  update  dan  menghapus  data 

website.  Sebuah aplikasi  web  biasanya  menggunakan  basis data  dalam  

menyimpan  data, maka  pada  bagian  Model  biasanya  akan  berhubungan  

dengan perintah-perintah query SQL.  
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b. View  

View berhubungan dengan segala sesuatu yang akan ditampilkan ke 

end-user. Bisa berupa halaman web, javascript dan lain-lain, didalam view 

hanya berisi variabel-variabel yang berisi data yang siap ditampilkan.   View  

dapat  dikatakan  sebagai  halaman  website  yang  dibuat  dengan menggunakan  

HTML  dan  bantuan  CSS  atau  JavaScript.  View hanya dikhususkan untuk 

menampilkan data-data hasil dari model dan controller.  

c. Controller  

Controller bertindak sebagai penghubung data dan view, didalam 

controller inilah terdapat class-class dan fungsi-fungsi yang memproses 

permintaan dari view ke dalam struktur data di dalam model. Controller  juga  

tidak  boleh  berisi  kode  untuk  mengakses  basis  data  karena tugas  mengakses  

data  telah  diserahkan  kepada  model. Tugas controller adalah menyediakan 

berbagai variabel yang akan ditampilkan di view, memanggil model untuk 

melakukan akses ke basis data, menyediakan penanganan kesalahan/error, 

mengerjakan proses logika dari aplikasi serta melakukan validasi atau cek 

terhadap input.  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Hubungan MVC 
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Menurut Daqiqil (2011:3), CodeIgniter memiliki keunggulan dibanding 

framework lainnya yaitu:  

1. Kecepatan, berdasarkan hasil benchmark. CodeIgniter merupakan salah 

satu framework PHP tercepat yang ada saat ini, 

2. Mudah dimodifikasi dan beradaptasi, sangat mudah memodifikasi behavior 

framework ini, 

3. Dokumentasi lengkap dan jelas, setiap paket instalasi CodeIgniter sudah 

disertai panduan (user guide). 

 

2.3.2 Framework Twitter Boostrap 

Twitter  Bootstrap  adalah  sebuah  alat  bantu  untuk  membuat  sebuah  

tampilan halaman  website  yang  dapat  mempercepat  pekerjaan  seorang  

pengembang website  ataupun  pendesain  halaman  website.  Sesuai  namanya,  

website  yang dibuat  dengan  alat bantu  ini  memiliki  tampilan  halaman  yang  

sama atau  mirip dengan  tampilan  halaman  twitter  atau  desainer  juga  dapat  

mengubah  tampilan halaman website sesuai dengan kebutuhan.  

Twitter  bootstrap  dibangun  dengan  teknologi  HTML  dan  CSS  yang  

dapat membuat layout halaman website, tabel, tombol, form, navigasi, dan 

komponen lainnya  dalam  sebuah  website  hanya  dengan  memanggil  fungsi  

CSS  (class) dalam  berkas  HTML  yang  telah  didefinisikan. Selain itu, 

terdapat komponen-komponen lainnya yang dibangun menggunakan 

javaScript. 
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Keuntungan menggunakan twitter bootstrap:   

a. Memudahkan dalam mendesain website.  

b. Responsive (Support segala macam layar dan device). 

c. Dokumentasi lengkap. 

d. Elegan 

 

2.4 Tata Tertib Sekolah 

Menurut  Departemen  Pendidikan  Nasional  (2001:13),  tata  tertib 

sekolah adalah pegangan setiap warga sekolah yaitu siswa, guru, kepala 

sekolah, tenaga  administratif,  dan  orang  tua  siswa  dalam  menciptakan  iklim  

dan  kultur sekolah yang mendukung pembentukan kepribadian dan 

pengembangan potensi siswa  dalam  proses  pembelajaran. Karena  itu  tata  

tertib  harus  disusun  dengan benar,  dilaksanakan  secara  konsekuen,  serta  

dipantau  dan  dievaluasi  secara terus  menerus,  agar  dapat  berfungsi  

sebagaimana  diharapkan  membentuk akhlak mulia dan budi pekerti luhur serta 

meningkatkan prestasi belajar. 

Menurut Arikunto (1990:123) seperti dikutip Muhammad Rifa’I 

(2011:142), peraturan tata tertib merupakan sesuatu untuk mengatur perilaku 

yang diharapkan terjadi pada diri siswa, yaitu: 

1. Peraturan menunjuk pada patokan atau standar yang sifatnya umum yang 

harus dipatuhi oleh siswa. Misalnya, peraturan tentang kondisi yang harus 

dipenuhi oleh siswa di dalam kelas pada waktu pelajaran berlangsung. 
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2. Tata tertib menunjuk pada patokan atau standar untuk aktifitas khusus. 

Misalnya, tentang penggunaan seragam, mengikuti upacara bendera, dan 

lain sebagainya. 

Nawawi (1986: 161) dalam Muhammad Rifa’I (2011: 141), Tata  tertib  

sekolah  sebagaimana  tercantum  di  dalam  Instruksi  Menteri Pendidikan  dan  

Kebudayaan  Nomor  14/4/1974 tanggal 1 Mei 1974 mencakup  aspek-aspek  

sebagai berikut :  

1. Tugas dan kewajiban (dalam kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler) 

2. Larangan-larangan bagi para siswa 

3. Sanksi-sanksi bagi para siswa yang melanggar 

Berdasarkan pengertian tentang tata tertib di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tata  tertib  merupakan  serangkaian  aturan  yang  mengikat  dan harus  

dipatuhi oleh semua warga sekolah sebagai patokan atau standar untuk aktivitas 

khusus yang dilakukan dalam  menciptakan  iklim  dan  kultur  sekolah  yang  

mendukung  pembentukan kepribadian dan pengembangan potensi siswa dalam 

proses pembelajaran yang mencakup  aspek  tugas,  kewajiban,  larangan,  dan  

sanksi untuk dilaksanakan secara konsekuen dan dipantau secara terus-menerus 

untuk mencapai sasaran mutu kedisiplinan sekolah.  Dalam  penelitian  ini yang  

dimaksud  dengan  larangan-larangan  bagi  para  siswa  berupa  macam-macam  

bentuk  pelanggaran sedangkan  sanksi-sanksi  bagi  para  siswa  adalah besar 

poin yang diberikan. 
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2.4.1 Pelanggaran Tata Tertib Siswa 

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang berupa tindakan 

menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat 

dan disepakati bersama. Sedangkan pelanggaran menurut Tarmizi (2008) 

adalah tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten menjadi 

salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk dan kenakalan yang 

dilakukan siswa, baik di didalam maupun di luar sekolah. Sedangkan tata tertib 

sekolah adalah peraturan–peraturan yang harus dituruti, dipatuhi atau dilakukan 

dalam sekolah. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran 

tata tertib sekolah adalah suatu tindakan siswa yang menyimpang atau 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan menjadi tata tertib oleh sekolah 

sehingga mengganggu proses belajar mengajar di sekolah yang mengakibatkan 

menurunnya tingkat sasaran mutu kedisiplinan sekolah. Oleh karena itu, 

pelanggaran tata tertib sekolah perlu mendapatkan perhatian secara khusus, 

guna memberikan antisipasi agar tidak mengarah kepada yang tindakan bahaya.  

Bentuk -bentuk dan tingkat kenakalan siswa atau remaja secara 

kualitatif dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu: 

1. Pelanggaran ringan, yaitu bentuk kenakalaan remaja yang tidak terlalu 

merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain, apabila 

merugikan, maka sangat kecil sekali kerugian yang ditimbulkan, seperti 

terlambat datang ke sekolah. 
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2. Pelanggaran sedang, yaitu kenakalan yang mulai terasa akibat negatif, baik 

kepada diri sendiri maupun orang lain, tetapi belum mengandung unsur 

pidana, misal merusak barang-barang milik sekolah (corat-coret), membuat 

kotor ruangan kelas. 

3.  Pelanggaran berat, yaitu kenakalan remaja yang terasa merugikan baik 

kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, masyarakat dan negara 

dimana perbuatan tersebut sudah mengarah pada perbuatan hukum, 

misalnya mencuri, judi, menjambret, pornografi dan sebagainya. 

 

2.4.2 Monitoring Pelanggaran Siswa 

Monitoring (pemantauan) merupakan sebuah proses penaksiran   atau 

penilaian kualitas kinerja sistem dari waktu ke waktu. Pemantauan   ini 

dilakukan secara berkelanjutan sejalan dengan kegiatan usaha yang mencakup 

kegiatan sehari hari (Tampubolon, 2005). Penggunaan sistem monitoring 

bertujuan untuk dapat mengontrol, mengawasi serta mengecek sejumlah 

aktivitas yang telah dilakukan (Tan, 2010). Dari beberapa pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa monitoring adalah proses pengumpulan informasi 

secara berkelanjutan dengan tujuan untuk dapat mengawasi kegiatan yang telah 

dilakukan guna meningkatkan dan menyempurnakan tujuan yang ingin dicapai. 

Siswa yang bermasalah mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, 

mereka harus dipahami mengenai latar belakang masalahnya, bentuk-bentuk 

masalahnya sekaligus teknik-teknik penangananya (Mustaqim, 2003). 

Monitoring pelanggaran siswa bermasalah adalah proses pengawasan seluruh 
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kegiatan siswa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-

penyimpangan yang mempengaruhi tujuan kegiatan   belajar   mengajar. 

Dengan demikian pihak sekolah khususnya BK (Bimbingan Konseling) 

seharusnya bisa mengambil tindakan terbaik untuk mengatasi penyimpangan 

tersebut agar tidak terjadi penyimpangan yang lebih luas. 

 

2.4.3 Layanan Bimbingan dan Konseling 

Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terencana 

berdasarkan pengukuran kebutuhan (need asessment) yang diwujudkan dalam 

bentuk program bimbingan dan konseling.  Program bimbingan dan konseling 

menjadi landasan jelas terukur yang merupakan layanan profesional yang  

diberikan oleh konselor di  sekolah, pengawas perlu mengetahui dan memahami 

bagaimana struktur dan lingkup program sebagai bahan pembinaan dan 

pengawasan terhadap kinerja konselor dan pelayanan pendidikan psikologis  

yang diterima oleh peserta didik untuk mendukung  pencapaian  perkembangan  

yang  optimal  serta  mutu  proses  dan hasil pendidikan. Program bimbingan 

dan konseling disusun berdasarkan struktur program bimbingan dan konseling 

perkembangan. Struktur program bimbingan diklasifikasikan ke dalam empat 

jenis layanan, yaitu:  

a. Layanan dasar bimbingan. 

b. Layanan responsif. 

c. Layanan perencanaan individual 

d. Layanan dukungan sistem.  



20 
 

 

Keterkaitan keempat komponen program bimbingan dan konseling ini 

dapat digambarkan pada gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Komponen Program BK 

Berdasarkan komponen program BK diatas, sistem monitoring poin 

pelanggaran tata tertib siswa termasuk ke dalam komponen program layanan 

responsif BK, layanan responsif BK merupakan pemberian bantuan kepada 

siswa oleh BK yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan 

pertolongan dengan segera. tujuan  layanan  responsif  adalah  membantu  siswa  

agar  dapat memenuhi  kebutuhannya  dan  memecahkan  masalah  yang  

dialaminya  atau membantu  siswa  yang  mengalami  hambatan,  kegagalan  

dalam  mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tujuan layanan ini dapat juga 

dikemukakan sebagai upaya untuk mengintervensi masalah-masalah atau 
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kepedulian pribadi siswa yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan 

dengan masalah sosial-pribadi, karir, dan atau masalah pengembangan 

pendidikan. 

Materi layanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan 

siswa.  Masalah  dan  kebutuhan  siswa  berkaitan  dengan  keinginan  untuk 

memahami  tentang  suatu  hal  karena  dipandang  penting  bagi  perkembangan 

dirinya  yang  positif, kebutuhan  ini  seperti  kenginan  untuk  memperoleh 

informasi  tentang  bahaya  obat  terlarang,  minuman  keras,  narkotika, 

pergaulan bebas dan sebagainya. Masalah  siswa  lainnya  adalah  yang  

berkaitan  dengan  berbagai  hal yang  dialami  atau  dirasakan  mengganggu  

kenyamanan  hidupnya  atau menghambat  perkembangan  dirinya  yang  positif,  

karena  tidak  terpenuhi kebutuhannya,  atau  gagal  dalam  mencapai  tugas-

tugas  perkembangannya. Masalah siswa pada umumnya tidak mudah diketahui 

secara langsung tetapi dapat dipahami melalui gejala-gejala perilaku yang 

ditampilkannya.  

Untuk  memahami  kebutuhan  dan  masalah  siswa  dapat  ditempuh 

dengan  cara menganalisis  data  siswa,  baik  yang  bersumber  dari  inventori 

tugas-tugas  perkembangan  (ITP),  angket  siswa,  wawancara,  observasi, 

sosiometri,  daftar  hadir  siswa,  leger,  psikotes  dan  daftar  masalah  siswa  

atau alat ungkap masalah (AUM). 
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2.5 Model Pengembangan Perangkat Lunak 

Menurut Sommerville yang diterjemahkan oleh Hanum (2003:8), model 

pengembangan perangkat lunak merupakan deskripsi yang disederhanakan dari 

proses perangkat lunak yang dipresentasikan dengan sudut pandang tertentu. 

Ada sejumlah model pengembangan yang umum digunakan dalam 

pengembangan perangkat lunak antara lain Waterfall, Iterative, Prototype, dan 

Spiral. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model pengembangan Waterfall. Menurut Bassil (2012), Waterfall merupakan 

model pengembangan yang sekuensial dimana setiap tahapan harus 

diselesaikan secara berurutan dan hanya dapat pindah ketahap selanjutnya 

ketika tahap sebelumnya selesai. 

Metode Waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak 

berurutan, di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah 

(seperti air terjun) melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi 

(konstruksi), dan pengujian. Berikut adalah gambar pengembangan perangkat 

lunak berurutan/ linear (Pressman, Roger S. 2001): 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tahapan Model Waterfall Pressman 
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Berdasar gambar, penjelasan dari masing-masing tahapan Model 

Waterfall adalah sebagai berikut:  

1. Analysis atau  analisis  kebutuhan  perangkat  lunak,  merupakan  proses  

untuk memahami  sifat  program,  domain  informasi,  tingkah  laku, unjuk  

kerja,  dan antarmuka yang diperlukan.  

2. Design atau  desain,  adalah  proses  yang  berfokus  pada  empat  atribut  

yaitu struktur  data,  arsitektur  perangkat  lunak,  representasi interface,  dan  

detail prosedural. Menurut Pressman (2012: 260), tahap perancangan 

perangkat lunak menghasilkan rancangan arsitektur, rancangan data/kelas, 

rancangan antar muka, dan rancangan komponen/prosedural. Berikut adalah 

masing-masing penjelasan dari empat proses desain:  

a. Perancangan Arsitektural Sistem  

Menurut Pressman (2002: 459), desain arsitektur memberikan 

gambaran mengenai struktur program. Desain arsitektur juga 

membentuk struktur program  dan  struktur  data  dengan  menentukan  

interface  yang memungkinkan  data  mengalir  melalui  program.  Lebih 

detailnya, desain arsitektur menjelaskan susunan sistem yang terdiri dari 

komponen software, atribut dari komponen dan hubungan antar 

komponennya.  

b. Perancangan Data  

Menurut  Pressman  (2012:  260),  perancangan data  adalah  

mentransformasikan model domain informasi yang dibuat pada tahap 
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analisis ke dalam struktur  data  yang  akan  diperlukan  untuk  

pengimplementasian  perangkat lunak. 

c. Perancangan Antar Muka  

Menurut Pressman  (2002:  400),  desain  antar  muka  

menggambarkan bagaimana  perangkat  lunak  berkomunikasi  dengan 

dirinya  sendiri,  dengan sistem  yang  berinteroperasi  dengannya, dan  

dengan  manusia  yang menggunakannya.   

d. Perancangan Komponen/ Prosedural  

Desain  prosedural  dilaksanakan  setelah  desain  arsitektur,  

desain  data, dan  desain interface  dibangun.  Prosedural  diperlukan  

untuk  menetapkan detail  algoritma  yang  akan  dinyatakan  dalam  

suatu  bahasa.  Menurut Pressman (2012: 261), perancangan komponen 

berfungsi untuk mentransformasi elemen-elemen struktural arsitektur 

sistem ke dalam suatu deskripsi prosedural komponen-komponen 

perangkat lunak. 

3. Code atau generasi kode merupakan penerjemahan desain ke dalam bentuk 

mesin yang bisa dibaca.  

4. Test  atau  pengujian,  proses  pengujian  berfokus  pada  logika  internal 

perangkat  lunak  dan  pada  eksternal  fungsional.  Pada tahap ini juga 

merupakan tahapan untuk melakukan debugging dimana bug dan gangguan 

sistem ditemukan, dikoreksi, dan disempurnakan.  
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2.6 Kelayakan Perangkat Lunak McCall  

Pengembang perangkat lunak harus memperhatikan kualitas produk 

yang dihasilkan. Menurut McCall dalam Pressman (2002: 611-615) terdapat 3 

faktor yang mempengaruhi kualitas perangkat lunak. Faktor-faktor kualitas ini 

berfokus pada tiga aspek penting produk perangkat lunak: karakteristik 

operasionalnya, kemampuannya untuk memahami perubahan, dan 

kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. 

 

Gambar 2.5 Faktor Kualitas Perangkat Lunak McCalls 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perangkat lunak dapat diacu 

dalam Gambar 2.5 digambarkan sebagai berikut:  

1. Correctness (kebenaran) yaitu tingkat dimana program memenuhi 

spesifikasinya dan memenuhi misi pelanggan.  

2. Reliability (reliabilitas) yaitu tingkat dimana sebuah program dapat 

diharapkan melakukan fungsi yang diharapkan dengan ketelitian yang 

diminta.  

3. Efficiency (efisiensi) yaitu jumlah sumber daya penghitungan dan kode 

yang diperlukan oleh program umtuk melakukan fungsinya. 
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4. Integrity (integritas) yaitu tingkat dimana akses ke perangkat lunak atau data 

oleh orang yang tidak berhak dapat dikontrol.  

5. Usability (usabilitas) yaitu kegiatan yang untuk mempelajari, 

mengoperasikan, menyiapkan input, dan menginterpretasikan output suatu 

program.  

6. Maintainability (maintainabilitas) yaitu kegiatan yang diperlukan untuk 

mencari dan membetulkan kesalahan pada sebuah program.  

7. Flexibility (fleksibilitas) yaitu usaha yang diperlukan untuk memodifikasi 

program operasional.  

8. Testability (testabilitas) yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji sebuah 

program. Usaha ini digunakan untuk memastikan apakah program 

melakukan fungsi-fungsi yang dimaksudkan.  

9. Portability (portabilitas) yaitu usaha yang diperlukan untuk memindahkan 

program dari satu perangkat keras dan atau lingkungan sistem perangkat 

lunak ke yang lainnya. 

10. Reusability (reusabilitas) yaitu tingkat dimana sebuah program (atau bagian 

dari suatu program) dapat digunakan kembali di dalam aplikasi yang lain 

yang behubungan dengan kemasan dan ruang lingkup dari fungsi yang 

dilakukan oleh program.  

11. Interoperability (interoperabilitas) yaitu usaha yang diperlukan untuk 

merangkai satu sistem dengan yang lainnya.  
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Tabel 2.1 Metrik Pengukuran Kualitas Perangkat Lunak 

Pengukuran secara langsung mengenai faktor-faktor kualitas tidak 

mudah. Terdapat beberapa ukuran (metric) yang didefinisikan dan penilaiannya 

diukur secara objektif. McCall menetapkan beberapa pengukuran yang dapat 

digunakan, diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.  

Tabel 2.2 Definisi Metrik Pengukuran Kualitas Perangkat Lunak 

No Nama Metrik Definisi 

1. Audibility Kemudahan dalam penyesuaian 

terhadap standar yang akan diperiksa. 

2. Accuracy Ketepatan perhitungan suatu fungsi dan 

pengaturan. 

3. Communication 

commonality 

Komunikasi antar inteface standar, 

protokol, dan bandwidth. 
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4. Completeness Kelengkapan kebutuhan fungsi dari 

program. 

5. Conciseness Kepadatan program dalam bentuk baris 

kode. 

6. Consistency Penggunaan desain dan teknik 

dokumentasi yang seragam pada 

keseluruhan proyek pengembangan 

perangkat lunak. 

7. Data Commonality Penggunaan struktur dan tipe data 

standar dalam program. 

8. Error Tolerance Toleransi kesalahan ketika program 

dijalankan. 

9. Execution 

Efficiency 

Kinerja program saat dijalankan. 

10. Expandibility Pengembangan rancangan arsitektural, 

data atau prosedur. 

11. Generality Bagian potensial dari suatu komponen 

program. 

12. Hardware 

Independence 

Pemisahan pengoperasian antara 

software dan hardware. 

13. Instrumentation Pengawasan dan pengidentifikasi 

kesalahan operasi dari program. 

14. Modularity Independensi fungsional dari 

komponen program. 
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15. Operability Kemudahan pengoperasian program. 

16. Security Ketersediaan mekanisme yang 

mengontrol atau melindung program 

dan data. 

17. SelfDocumentation Penyediaan dokumentasi dari kode 

sumber. 

18. Simplicity Kemudahan program untuk dimengerti 

tanpa kesulitan. 

19. Software System 

Independence 

Penyediaan fasilitas bahasa 

pemrograman nonstandar, karakteristik 

sistem informasi, dan batasan-batasan 

lingkungan lainnya. 

20. Traceability Kemampuan penelusuran ulang 

rancangan dari kebutuhan program. 

21. Training Pelatihan untuk membantu pengguna 

dalam penggunaan program. 

 

2.7 Performance Testing 

Kinerja (Performance) merupakan bagian pendukung dalam kelancaran 

proses kerja dalam suatu organisasi, kinerja yang dimaksud adalah kinerja 

sistem. Kinerja (Performance) dapat diartikan sebagai bagian dari aspek 

Efficiency suatu sistem. Menurut IEEE Standard Glossary of Software 

Engineering Technology yang dikutip Simarmata (2010: 297) dalam skripsi 

Apriani (2015), efficiency berhubungan dengan waktu eksekusi sebuah 

program. Berdasarkan beberapa pengertian di atas efficiency dapat diartikan 
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sebagai kemampuan sistem untuk memberikan kinerja yang tepat, sesuai jumlah 

sumber daya yang digunakan dan berapa lama waktu eksekusi program 

tersebut. Subkarakteristik yang ada dalam aspek efficiency adalah:  

1) Time behaviour. Mencirikan kemampuan sistem untuk memberikan waktu 

respon dan waktu pengolahan yang tepat.   

2) Recource ulitization. Mencirikan sumber daya yang digunakan oleh sistem.  

Dalam penelitian ini, pengujian performance berfokus untuk 

mengetahui waktu respon sistem dan tingkat efisiensi pemakaian sumber daya 

(tidak memakai sumber daya yang tinggi). Sehingga subkarakteristik yang diuji 

adalah time behaviour dan recource ulitization. Software yang akan digunakan 

dalam pengujian time behavoiur dan recource ulitization adalah GTmetrix. 

Gtmetrik adalah sebuah software untuk menganalisis kinerja halaman web 

menggunakan PageSpeed Insights dan Yslow.  Dalam penelitian ini PageSpeed 

Insights digunakan untuk menguji subkarakteristik time behaviour. PageSpeed 

Insights akan menguji berapa kecepatan load atau waktu respon sebuah website. 

Menurut Neilsen (2010), maksimal waktu respon yang dibutuhkan untuk 

mengakses masing-masing halaman web adalah 10 detik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa web dikatakan memiliki time behaviour yang baik jika 

waktu respon kurang dari 10 detik.  

Yslow digunakan dalam pengujian subkarakteristik recource 

utillisation. Menurut Yahoo Developer, YSlow menganalisa kinerja halaman 

web dengan memeriksa semua komponen pada halaman web termasuk 
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memeriksa javascript sehingga dapat digunakan untuk mengetahui berapa besar 

sumber daya yang digunakan sistem.  

 

2.8 Pengujian Perangkat Lunak 

Menurut Pressman (2002: 595-596) Pengujian Software Quality 

Assurance (SQA) dapat dilakukan menggunakan Alpha Testing dan Beta 

Testing. Berikut ini pengertian Alpha Testing dan Beta Testing:  

2.8.1 Alpha Testing  

Alpha Testing dilakukan pada sisi pengembang oleh seorang pelanggan 

dan dilakukan pada sebuah lingkungan yang terkontrol. Alpha Testing memiliki 

2 jenis pengujian yaitu:  

1) Black-box  

Pengujian pertama adalah penguji operasi-operasi dalam sistem 

informasi secara internal. Pendekatan pertama disebut pengujian black-box dan 

yang kedua disebut white-box. Menurut Pressman (2002: 532), pengujian black-

box merupakan pengujian aspek dasar sistem dengan memperhatikan struktur 

logika internal perangkat lunak. Tujuan pengujian untuk mengetahui:  

a) Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang.  

b) Kesalahan interface.  

c) Kesalahan dalam struktur data.  

d) Kesalahan kinerja.  

e) Inisialisasi dan kesalahan terminasi.  
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2) White-box  

Pengujian white-box merupakan pengujian perangkat lunak berdasarkan 

pada pengamatan secara prosedural. Tujuan pengujian white-box adalah:  

a) Memberikan jaminan bahwa semua jalur independen pada suatu modul telah 

digunakan paling tidak satu kali.  

b) Menggunakan semua keputusan logis pada sisi true dan false.  

2.8.2 Beta Testing  

Beta Testing dilakukan pada satu atau lebih pengguna dari perangkat 

lunak dan berada dalam lingkungan yang tidak dapat dikontrol oleh 

pengembang. 

 

2.9 Kajian Penelitian Relevan 

Sistem  Informasi  Data  Poin  Pelanggaran  Siswa  SMA  

Muhammadiyah  2 Yogyakarta  berbasis  Java  oleh  Risang  Kurniawan  dalam  

naskah  publikasi pada  tahun  2012.  Hasil  penelitian  ini  adalah  sistem  

informasi  poin pelanggaran yang  dibangun  menggunakan  bahasa java. 

Fungsi-fungsi  yang disediakan  sistem  ini  adalah  menyimpan  data  siswa,  

menyimpan  data pelanggaran, dan mencetak laporan. Sistem yang 

dikembangkan oleh Risang Kurniawan ini belum dilakukan pengujian.  Kendala  

pada  sistem  ini  adalah tidak  adanya  menu  untuk  menampilkan  data siswa  

yang  mendapat  jumlah poin maksimal dan pelanggaran yang paling sering 

dilakukan.   
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Aplikasi  Pengolahan  Data  Pelanggaran  Tata  Tertib  Sekolah  pada  

SMP Lubuklinggau  oleh  Peura  Ria  Jayanti  dan  Erliansyah  Nasution  dalam 

penelitiannya pada tahun 2010. Hasil penelitian ini adalah sistem pengolahan 

data  pelanggaran  tata  tertib  untuk  mengelola  data  poin  yang  berbasis 

dekstop  menggunakan  Microsoft  Visual  Basic  6.0.  Fungsi-fungsi  yang 

disediakan  sistem  ini  adalah  menyimpan  data  siswa,  menyimpan  data 

pelanggaran,  menyimpan  data  tindakan,  dan  mencetak  laporan.  Pengujian 

sistem dilakukan dengan metode black box untuk menguji fungsi yang 

disediakan. Kendala pada sistem ini adalah dalam proses memasukkan data 

pelanggaran, guru harus mengisikan data berupa NIS, no pelanggaran, nama 

pelanggaran, besar poin, dan jenis pelanggaran. Proses ini membutuhkan 

banyak inputan sehingga tidak jauh berbeda dari pencatatan manual. 

Sistem Informasi Bimbingan dan Konseling bagi Siswa pada SMA Ibu 

Kartini Semarang oleh Hariman Johannis Rettob dalam penelitiannya tahun 

2013. Hasil  penelitian  ini  adalah  sistem  informasi  poin pelanggaran yang  

dibangun  menggunakan  pemrograman visual basic 6.0. Fungsi-fungsi  yang 

disediakan  sistem  ini  adalah  menyimpan  data  siswa,  menyimpan  data 

pelanggaran, mencetak laporan dan adanya form konsultasi BK. Sistem yang 

dikembangkan ini  belum  dilakukan  pengujian.  Kendala  pada  sistem  ini  

adalah user interface  sistem  juga  sangat  sederhana  dan  tidak  ada  kombinasi  

warna sehingga kurang menarik pengguna.
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2.10 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.6 Kerangka Berfikir 

 

Permasalahan 

1. Belum adanya sistem informasi 

yang dapat mengelola dan 

memantau (monitoring) pengelolaan 

tata tertib siswa. 

2. Tidak adanya sistem yang dapat 

menampilkan laporan-laporan yang 

berkaitan dengan pelanggaran tata 

tertib sekolah. 

3. Sulitnya guru BK dalam melakukan 

pencarian data siswa yang 

melakukan pelanggaran tata tertib 

sekolah. 

 

Hasil Akhir 

1. Adanya sistem informasi yang 

dapat mengelola dan 

memantau (monitoring) 

pengelolaan tata tertib siswa. 

2. Adanya sistem yang dapat 

menampilkan laporan-laporan 

yang berkaitan dengan 

pelanggaran tata tertib sekolah. 

3. Mempermudah guru BK dalam 

melakukan pencarian siswa 

yang melakukan pelanggaran 

tata tertib sekolah. 
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tertib siswa di SMA 

N 1 Godong 
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Tertib Siswa) 
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Informasi 

Monitoring Pengelolaan Tata 

Tertib Siswa 

Framework 

CodeIgniter 

Framework 

Boostrap 

MySQL 
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2.11 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. SIMPETA memiliki performance yang baik dalam pengelolaan dan 

monitoring tata tertib siswa. 

2. SIMPETA mempunyai kualitas kelayakan sistem yang baik berdasarkan 

standar pengujian McCalls. 

3. Tingkat penerimaan SIMPETA baik, jika diterapkan sebagai program 

penunjang penanganan layanan Bimbingan dan Konseling. 



 
 

142 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan Sistem Monitoring 

Pengelolaan Tata Tertib Siswa (SIMPETA) sebagai Penunjang Penanganan 

Layanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Godong, dapat ditarik 

kesimpulkan sebagai berikut: 

1. Telah dibangun SIMPETA dengan menggunakan Framework CodeIgniter 

yang memiliki performance yang baik untuk pengelolaan dan monitoring 

tata tertib siswa, hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian GTMetrix yaitu 

hasil Pengujian Time behavior mempunyai skor 96 yang masuk dalam 

grade A, sedangkan hasil Pengujian Resource ulitization mempunyai skor 

85 yang masuk dalam grade B. 

2. Kualitas sistem dengan standar McCalls oleh evaluator ahli sistem 

menunjukkan SIMPETA masuk pada kategori “Sangat Layak” dengan 

persentase Correctness 97.92%, Reliability 93.06%, Integrity 100%, dan 

Usability 91.67%. 

3. Tingkat penerimaan pengguna (User Responses) menunjukkan bahwa 

SIMPETA yang dikembangkan masuk pada kategori “Sangat Baik” untuk 

diterapkan sebagai program penunjang penanganan layanan bimbingan dan 

konseling. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang 

disarankan untuk pengembangan penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Untuk mengoptimalkan penggunaan SIMPETA ini, dianjurkan untuk 

melatih dan membimbing pengguna, terutama guru BK tentang bagaimana 

cara menggunakan SIMPETA. 

2. Sistem yang dikembangkan belum dilengkapi dengan sms gateway. Sistem 

sebaiknya dilengkapi dengan sms gateway, untuk memberi notification 

kepada wali kelas saat ada siswa yang memiliki total poin maksimal dan 

untuk memberi informasi wali murid (orang tua) saat siswa mendapat poin. 

3. Grafik pelanggaran dibuat berdasarkan pelanggaran pertanggal kejadian, 

untuk pengembangan sistem selanjutnya sebaiknya grafik pelanggaran 

dibuat berdasarkan rentang waktu kejadian pelanggaran, misalnya: 

perbulan, persemester, atau pertahun ajaran. 

4. Sistem yang dikembangkan belum dilengkapi dengan menu surat panggilan 

orangtua jika siswa telah mencapai batas maksimal poin. Sistem sebaiknya 

dilengkapi menu setting surat panggilan orang tua supaya sistem lebih 

kompleks. 

5. SIMPETA dibuat untuk pengelolaan dan monitoring oleh BK, AKP, Pejabat 

sekolah, dan Guru. Pengembangan sistem selanjutnya sebaiknya 

ditambahkan hak akses untuk siswa agar siswa mengetahui pelanggarannya 

masing-masing. 
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