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ABSTRAK 

Wahyu Mentari, Dyah. 2017. “Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Hasil 
Belajar Siswa Pada SMP Negeri 1 Karangrayung Kabupaten Grobogan Berbasis 
Web”. Skripsi Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, 

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing I : Drs. Sugeng Purbawanto, M.T dan Dosen Pembimbing II : Drs. 

Sutarno, M.T. 

SMP Negeri 1 Karangrayung dalam mengolah data nilai hasil belajar siswa 

masih menggunakan sistem manual yaitu mengerjakan dengan Microsoft excel 
kemudian dikumpulkan ke bagian kurikulum baru setelahnya diberikan kepada 

wali kelas dalam bentuk lembaran kertas. Terkait hal tersebut maka dibutuhkan 

suatu sistem informasi pengolahan data nilai hasil belajar siswa secara efektif dan 

efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi 

pengolahan data nilai hasil belajar siswa berbasis web, pengujian sistem 

berdasarkan uji blackbox, uji portability dan uji efficiency, dan hasil implementasi 

sistem informasi pengolahan data nilai hasil belajar siswa berbasis web dengan 

angket uji pengguna.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 
Development yang dimulai dari studi pendahuluan, perancangan dan 

pengembangan sistem informasi, validasi sistem, uji pengguna, hasil uji 

pengguna, analisis hasil pengguna, dan kemudian menarik kesimpulan. 

Sedangkan untuk pengujian sistem menggunakan uji black box, uji portability, uji 

efficiency dan uji respon pengguna.
Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi yang dibuat 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya. Hasil 

yang didapatkan dari pengujian black box atau fungsionalitas pada sistem 

menunjukkan masing-masing test case adalah valid, uji portability yang memiliki 

persentase kelayakan sebesar 95%, dan uji efficiency dengan skor performance 
72%. Hasil implementasi dari sistem melalui uji respon pengguna menunjukkan 

bahwa SIOLDAN sangat baik sebagai sistem informasi pengolahan data nilai 

hasil belajar siswa. Saran yang diharapkan yaitu perlu ditambahkan kolom input 
nilai pertimbangan, validasi sistem dan menambahkan proteksi sistem berupa 

firewall atau dapat juga dilakukan pemantauan adanya serangan menggunakan 

software IDS (Intruder Detection System) seperti autobuse, courtney, ataupun 

shadow dari SANS.

Kata Kunci : SIOLDAN, Sistem, Informasi, Pengolahan, Nilai, Web 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi informasi di era modern seperti sekarang ini telah 

berkembang begitu cepat dan canggih. Perkembangan teknologi informasi 

tersebut juga diikuti dengan pesatnya penggunaan komputer dan internet di 

kalangan masyarakat. Pesatnya penggunaan komputer di kalangan masyarakat 

telah berhasil mengubah pola pikir masyarakat untuk meninggalkan pekerjaan 

lama yang dilakukan secara konvensional, karena kenyataannya pekerjaan 

secara konvensional membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Hal 

tersebutlah yang membawa masyarakat mulai beralih menggunakan komputer 

yang dapat membantu menyelesaikan perkerjaan secara cepat, efektif dan 

efisien serta mempunyai akurasi yang tinggi.

Dewasa ini, penggunaan komputer juga telah merambah ke instansi 

pemerintahan negeri maupun swasta. Dalam dunia pendidikan misalnya, 

komputer sangat membantu dalam penyimpanan dan pengolahan data. Selain 

itu bagi kalangan masyarakat umum, komputer juga dapat digunakan untuk 

mencari berbagai informasi yang mereka butuhkan secara cepat dengan 

bantuan dari internet.

Menurut O’Brien (2005: 261) Internet merupakan sebuah jaringan 

komputer yang saat ini berkembang pesat dari berbagai macam kepentingan 

bisnis, pendidikan, hingga ke dalam jaringan pemerintahan yang dapat saling 
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berhubungan satu sama lain, dimana dengan jumlah penggunanya dapat 

berkembang melebihi dari 200 negara. 

Internet memang salah satu wujud dari perkembangan teknologi

informasi, dengan adanya internet ini maka semakin mempermudah pekerjaan 

manusia. Internet banyak dimanfaatkan di perguruan tinggi, selain sebagai 

sarana pendukung belajar mahasiswa, internet juga dimanfaatkan untuk 

mengakses berbagai jenis sistem informasi. Sistem informasi di era 

perkembangan teknologi seperti sekarang ini merupakan istilah yang sudah 

tidak asing lagi. Banyak perguruan tinggi yang sudah mengembangkan sistem 

informasi dalam pelayanan dan pengolahan data. Diantaranya sistem informasi 

akademik yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi registrasi, 

pemesanan mata kuliah, Kartu Rencana Studi (KRS), nilai hasil studi 

mahasiswa dan lain sebagainya.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 

2016 dengan perwakilan kepala sekolah bagian kurikulum yaitu Bapak 

Nurmahfudz Zayni, S.Pd., menyatakan bahwa penggunaan komputer dan 

internet di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Karangrayung belum 

dapat dimanfaatkan secara sepenuhnya. Adanya komputer dan internet hanya 

dimanfaatkan sebagai fasilitas untuk melakukan pencarian informasi secara 

sederhana seperti mendownload materi pelajaran serta digunakan jika 

diperlukan saja. Pemanfaatan internet sebagai sistem informasi database

utama sama sekali belum ada, terutama pemanfaatan database sistem 

informasi pengolahan data nilai hasil belajar siswa-siswinya selama satu 
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semester. Sejauh ini, SMP Negeri 1 Karangrayung memang belum memiliki 

aplikasi yang praktis untuk pengolahan data nilai siswa. Pengolahan dilakukan 

dengan sistem manual atau konvensional yaitu guru kelas jika melaporkan 

nilai hasil belajar siswa selama satu semester harus menuliskan dalam lembar 

penilaian hasil belajar siswa yang sudah disediakan oleh sekolah berdasarkan 

mata pelajaran yang diampu. Lembaran kertas yang berisi nilai tersebut

kemudian dikumpulkan ke bagian kurikulum bersama dengan lembar nilai 

mata pelajaran yang lain dan harus dikumpulkan sesuai dengan batas 

ketentuan pengumpulan nilai yang telah disepakati bersama. Sedangkan jika 

guru wali kelas membutuhkan nilai-nilai siswanya untuk dimasukkan ke leger 

nilai dan raport, maka harus datang mencari satu persatu tumpukan lembaran 

tersebut. Apabila data nilai belum ditemukan guru wali kelas harus mencari 

personel guru mata pelajaran yang mengerjakan nilai bersangkutan. Dalam hal 

penghitungan nilai akhir raport, beberapa wali kelas memang sudah 

memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel. Namun, untuk beberapa guru yang 

berusia tidak muda lagi harus menghitung dengan kalkulator manual. Sistem 

seperti ini sangatlah lamban, belum efektif, serta mempersulit kerja guru mata 

pelajaran maupun guru wali kelas dalam mengontrol nilai siswanya, bahkan 

kehilangan data rekapan nilai rentan sekali terjadi.

Manajemen sistem yang berjalan saat ini di SMP Negeri 1 

Karangrayung harus diperbaiki, sehingga diperlukan pengembangan sistem 

untuk pengolahan data nilai hasil belajar siswa sebagai pengganti sistem yang 

lama. Adanya sistem informasi ini guru mata pelajaran dan guru wali kelas 
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tidak perlu menyerahkan data nilai hasil belajar siswanya ke bagian 

kurikulum. Guru mata pelajaran cukup memasukkan nilai-nilai siswanya 

kedalam sistem informasi pengolah data nilai hasil belajar siswa tersebut 

dengan komputer atau laptop mereka masing-masing di sekolah dan secara 

otomatis data yang telah dimasukkan akan tersimpan dalam database. Data 

yang telah tersimpan, secara otomatis akan membentuk leger nilai yang 

kemudian akan dilihat, disimpan maupun dicetak oleh guru wali kelas sebagai 

acuan untuk penulisan pada laporan hasil belajar siswa atau raport. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dibuatlah 

penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Hasil 

Belajar Siswa Pada SMP Negeri 1 Karangrayung Kabupaten Grobogan 

Berbasis Web”.

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan yaitu: 

1. Terdapat sistem pengolahan data nilai hasil belajar siswa yang berjalan di 

SMP Negeri 1 Karangrayung belum efektif, karena proses pengolahan data 

nilai hasil belajar siswa masih menggunakan sistem manual. 

2. Proses memasukkan nilai yang dilakukan secara manual dapat menyita 

waktu dan tenaga yang banyak, sehingga kesalahan dalam penghitungan 

nilai dan keterlambatan dalam pengumpulan nilai rentan terjadi. 



5

 

 

3. Data rekapan nilai yang berupa lembaran kertas tidak dapat terkontrol 

dengan baik, data dapat saja hilang karena terselip atau bahkan hilang 

karena tidak sengaja terbuang. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian skripsi ini, dibatasi pada permasalahan sebagai berikut: 

1. Pembahasan hanya pada perancangan dan pembuatan sistem informasi 

yang khusus menangani pengolahan nilai siswa, presensi siswa dan cetak 

leger nilai hasil belajar siswa berbasis Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). 

2. Sistem ini berisi data masukan yang meliputi data siswa, data kelas, data 

mata pelajaran, data guru,  nilai harian siswa, nilai tugas, Ulangan Tengah 

Semester (UTS), dan Ulangan Akhir Semester (UAS), serta data keluaran 

yang berupa raport siswa. 

3. Sistem ini dapat diakses oleh admin, guru mata pelajaran dan guru wali. 

a. Admin memiliki batasan hak akses berupa menginput, menyimpan, 

mengedit, dan menghapus data. 

b. Guru mata pelajaran memiliki batasan hak akses hanya untuk 

menginputkan nilai berdasarkan mata pelajaran yang diampunya, 

c. Guru wali kelas memiliki hak akses untuk menginputkan presensi dan 

menerima data nilai hasil belajar siswa yang telah diinputkan oleh guru 

mata pelajaran, yang kemudian dapat dicetak dan digunakan untuk 

bahan acuan mengisi laporan hasil belajar siswa. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka diperoleh rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana membuat Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Hasil 

Belajar Siswa Pada SMP Negeri 1 Karangrayung Kabupaten Grobogan 

Berbasis Web? 

2. Bagaimana kualitas kelayakan Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai 

Hasil Belajar Siswa Pada SMP Negeri 1 Karangrayung Kabupaten 

Grobogan Berbasis Web berdasarkan hasil pengujian black box, pengujian 

portability, dan pengujian efficiency?

3. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Hasil 

Belajar Siswa Pada SMP Negeri 1 Karangrayung Kabupaten Grobogan 

Berbasis Web?

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan sistem informasi untuk pengelolaan data nilai hasil 

belajar siswa berbasis web pada SMP Negeri 1 Karangrayung.  

2. Menguji dan mengetahui kualitas kelayakan sistem informasi pengolahan 

data nilai hasil belajar siswa berbasis web berdasarkan hasil pengujian 

black box, pengujian portability, dan pengujian efficiency.
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3. Mengimplementasikan Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Hasil 

Belajar Siswa Pada SMP Negeri 1 Karangrayung Kabupaten Grobogan 

Berbasis Web.

F. Manfaat Penelitian 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa 

kontribusi pemikiran maupun kajian tentang teknologi informasi yaitu 

sistem informasi pengolahan data nilai hasil belajar siswa berbasis web. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Memberikan kontribusi positif bagi lembaga pendidikan, 

khususnya bagi SMP Negeri 1 Karangrayung dalam membantu

mengolah nilai hasil belajar siswa secara efektif dan efisien.

2) Menambah ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana cara 

membuat sistem informasi pengolahan nilai hasil belajar siswa 

berbasis web sesuai ilmu yang telah didapatkan selama dalam 

bangku perkuliahan. 

b. Bagi Sekolah 

Adanya sistem yang dijalankan diharapkan mampu membantu guru 

mata pelajaran dalam mengolah nilai hasil belajar siswa secara efektif 
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dan efisien. Sehingga data yang diolah dapat tersimpan dengan rapi, 

serta dapat mengurangi kesalahan penghitungan nilai siswa. 

c. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

pembaca, serta dapat dijadikan sebagai bahan pembanding dan acuan 

dalam menghadapi masalah dalam penelitian sejenis.

G. Penegasan Istilah 

Berikut dijelaskan mengenai istilah yang penting dalam judul 

penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman maupun salah 

penafsiran terhadap judul yang telah dibuat.

1. Sistem Informasi 

Dalam arti yang luas sistem informasi dapat dipahami sebagai 

sekumpulan subsistem yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan 

yang bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-

cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi 

tersebut guna mencapai tujuan (Sutanta, 2011: 16). 

2. Pengolahan Data Nilai 

Pengolahan Data merupakan kegiatan memasukkan data kedalam 

suatu alat pemroses untuk diolah menjadi sesuatu yang berguna sehingga 

dihasilkan keluaran berupa informasi yang bermanfaat sesuai dengan 

tujuan yang telah direncanakan. 
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Nilai merupakan komponen penting dalam kegiatan belajar mengajar 

di sekolah. Nilai dapat dijadikan sebagai tolak ukur seberapa besar 

kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menerima pelajaran yang 

disampaikan guru di sekolah. 

3. Hasil Belajar 

Menurut Winarno Surakhmad (1997: 88) Hasil belajar adalah hasil 

dimana guru melihat bentuk akhir dari pengalaman interaksi edukatif yang 

diperhatikan adalah menempatkan tingkah laku.

4. Web 

Web adalah suatu layanan di dalam jaringan internet yang berupa 

ruang informasi. Dengan adanya web, user dapat memperoleh atau 

menemukan informasi yang diinginkan dengan cara mengikuti link 

(hyperlink) yang disediakan di dalam dokumen yang ditampilkan oleh 

aplikasi web browser. Dalam teknologi web, informasi akan disajikan 

dalam bentuk dokumen yang disebut halaman web. Halaman web 

merupakan hasil terjemahan kode-kode program dari file-file yang 

tersimpan di dalam suatu komputer yang berperan sebagai server web 

(web server). Komputer yang mengakses informasi disebut dengan klien 

web (web client). Informasi dari web server diakses oleh web client 

melalui aplikasi yang disebut dengan web browser, sering disingkat 

browser (Raharjo, 2011: 2).
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Adapun maksud dari judul Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai 

Hasil Belajar Siswa Pada SMP Negeri 1 Karangrayung Kabupaten Grobogan 

Berbasis Web adalah suatu sistem yang dibuat, dikomunikasikan dan dikelola 

secara komputerisasi untuk mengolah nilai hasil belajar siswa yang bekerja 

dalam sebuah web server dan hanya dapat diakses melalui jaringan internet 

serta bersifat multiuser yaitu dapat diakses oleh banyak pengguna secara 

bersamaan dari komputer yang berbeda. Sistem yang akan dikembangkan 

terdiri dari tiga hak akses yaitu admin, guru mata pelajaran, dan guru wali 

kelas. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri 

dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir 

1. Bagian awal skripsi berisi tentang halaman judul, lembar pernyataan 

keaslian tulisan, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, halaman daftar 

isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahulaun berisi tentang latar belakang dibuatnya sistem 

informasi pengolahan nilai hasil belajar siswa, identifikasi masalah, 
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pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi. 

b. BAB II PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan secara singkat teori pembuatan sistem informasi 

yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan dan penulisan 

skripsi, serta pada bagian akhir bab ini akan dijelaskan kerangka pikir 

dalam perancangan dan pembuatan sistem informasi pengolahan nilai. 

c. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini diuraikan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam 

penelitian, yang meliputi waktu dan tempat pelaksanaan, metode dan 

desain penelitian, alat dan bahan penelitian, parameter penelitian, 

teknik pengumpulan data, kalibrasi instrumen, dan teknik analisis data. 

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan. 

e. BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan 

saran untuk perbaikan dalam pengembangan sistem yang lebih baik 

lagi. 

3. Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori 

1. Konsep Dasar Sistem Informasi 

a. Konsep Dasar Sistem 

Menurut Kusrini (2007: 11), sistem adalah sebuah tatanan yang 

terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan tugas atau fungsi 

khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan 

untuk memenuhi suatu proses/pekerjaan tertentu.  

Lebih lanjut Jogiyanto (2005: 34), mendefinisikan sistem 

(system) dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan 

komponen. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada 

pendekatan prosedur didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-

prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan dengan 

pendekatan komponen, sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya 

membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Jogiyanto (2005: 54), suatu sistem mempunyai 

karakteristik. Karakteristik sistem tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Suatu sistem mempunyai komponen-komponen sistem 

(component) atau subsistem-subsistem. 

b) Suatu sistem mempunyai batas sistem (boundary).

12
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c) Suatu sistem mempunyai lingkungan luar (environment).

d) Suatu sistem mempunyai penghubung (interface).

e) Suatu sistem mempunyai tujuan (goal).  

Berikut merupakan bagan yang menggambarkan 

karakteristik dari sistem tersebut: 

Batas Sistem 

Penghubung Sistem 

Lingkungan Luar 

Gambar 2.1. Karakteristik Suatu Sistem 

Sumber : Jogiyanto, 2005: 54

b. Konsep Dasar Informasi 

Informasi merupakan hal yang paling penting dari suatu sistem. 

Informasi dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang dibawa oleh 

informan berupa data yang sudah diolah menjadi lebih berguna dan 

Sub 
sistem 

Sub 
sistem 

Sub 
sistem 

Sub 
sistem 

Kompo
nen 
sistem 
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nen 
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onen 
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bermanfaat kepada penerima mengenai segala sesuatu yang terjadi di 

sekitar dan bersifat nyata atau fakta. 

Menurut Sutanta (2011: 11), informasi merupakan hasil 

pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi 

penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara 

langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat 

mendatang. 

Data yang akan diolah dan unit pengolah sangat dibutuhkan 

untuk memperoleh informasi. Sebagai contoh informasi yaitu daftar 

siswa berdasarkan tingkat sekolah, daftar siswa berdasarkan kelas, 

rekapitulasi nilai hasil belajar siswa pada akhir semester dan lain 

sebagainya. 

Transformasi data menjadi informasi dapat digambarkan 

sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.2. Input, dalam gambar 

tersebut menjelaskan sebagai data yang akan diolah oleh unit 

pengolah, sedangkan output adalah informasi sebagai hasil 

pengolahan data yang telah diinputkan tersebut. Suatu unit penyimpan 

(memori sekunder) diperlukan sebagai alat penyimpan data dalam 

bentuk basis data.
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Gambar 2.2 Transformasi Data Menjadi Informasi 

Sumber: Sutanta, 2011:14 

Menurut Jogiyanto (2005: 37), agar informasi dapat berguna, 

maka harus didukung oleh tiga pilar yaitu : tepat kepada orangnya 

atau relevan (relevance), tepat waktu (timeliness) dan tepat nilainya 

atau akurat (accurate).

c. Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang 

telah dikumpulkan, diproses, dianalisis, dan disimpan, kemudian 

disebarkan dalam bentuk informasi kepada penerima tentang segala 

sesuatu yang terjadi dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang telah 

direncanakan demi kemajuan bersama. 

Dalam arti yang luas sistem informasi dapat dipahami sebagai 

sekumpulan subsistem yang saling berhubungan membentuk satu 

kesatuan yang bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya 

dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data 

dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia 

bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan (Sutanta, 2011: 16). 

Input Unit Pengolah Output

Unit Penyimpan
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Menurut Sutanta (2011: 16), sistem informasi berdasarkan 

komponen fisik penyusunnya terdiri atas komponen berikut : 

a) Perangkat keras (hardware)

 Perangkat keras dalam sistem informasi meliputi perangkat-

perangkat yang digunakan oleh sistem komputer untuk masukan 

dan keluaran (input/output device), memory, modem, pengolah

(processor), dan periferal lainnya. 

b) Perangkat lunak (software)

 Perangkat lunak dalam sistem informasi adalah berupa program-

program komputer yang meliputi sistem operasi (Operating 

System/OS), bahasa pemrograman (programming language), dan 

program-program aplikasi (application). 

c) Berkas basis data (file)

 Berkas merupakan sekumpulan data dalam basis data yang 

disimpan dengan cara-cara tertentu sehingga dapat digunakan 

kembali dengan mudah dan cepat. 

d) Prosedur (procedure)

 Prosedur meliputi prosedur pengoperasian untuk sistem informasi, 

manual, dan dokumen-dokumen yang memuat aturan-aturan dan 

berhubungan dengan sistem informasi dan lainnya. 

e) Manusia(brainware)

 Manusia yang terlibat dalam suatu sistem informasi meliputi 

operator, programmer, system analyst, manajer sistem informasi, 
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manajer pada tingkat operasional, manajer pada tingkat 

manajerial, manajer pada tingkat strategis, teknisi, administrator 

basis data (Database Administrator/DBA), serta individu lain yang 

terlibat didalamnya. 

2. Pengolahan Data Nilai Hasil Belajar Siswa 

a. Pengolahan Data 

Menurut Amsyah (1997: 249), kegiatan pengolahan 

(processing) atau dapat juga disebut kegiatan manipulasi 

(manipulative operation) atau transformasi adalah kegiatan-kegiatan 

mengubah data menjadi informasi dengan cara atau cara-cara tertentu 

sesuai dengan keperluan terhadap informasi yang dihasilkan. 

Pengertian data menurut O'Brien (2005: 38), data adalah fakta-

fakta atau observasi yang mentah, biasanya mengenai kejadian atau 

transaksi bisnis. 

Lebih lanjut menurut Longkutoy (2012: 2), istilah data adalah 

suatu istilah majemuk yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang 

mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-

simbol, gambar-gambar, angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-

simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi dan 

lain-lain. 

Data adalah kumpulan kejadian/peristiwa yang terjadi di dunia 

nyata. Data dapat berupa angka-angka, huruf-huruf, simbol-simbol 

khusus atau gabungan dari semuanya (Kuswayatno, 2006: 47). 
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Data juga dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang 

kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam 

kelompok lambang tertentu yang tidak acak, yang menunjukkan 

jumlah maupun tindakan. Data dapat berupa catatan-catatan dalam 

kertas atau tersimpan sebagai file dalam basis data. Data juga 

dijadikan sebagai bahan dalam suatu proses pengolahan data (Sutanta, 

2011: 13). 

Pengolahan data adalah pemrosesan data menjadi suatu 

informasi. Informasi tersebut mempunyai nilai yang lebih berguna 

daripada data. Jadi, informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan 

data. Suatu proses pengolahan data terdiri atas tiga tahapan dasar, 

yaitu masukan (input), proses (processing), dan keluaran (output).

Sebagaimana yang dijelaskan pada gambar berikut (Kuswayatno, 

2006: 47). 

Gambar 2.3 Diagram Alir Pengolahan Data 

Sumber: Kuswayatno, 2006: 47 

Tahap masukan merupakan proses memasukkan data ke dalam 

komputer melalui alat masukan (input device), seperti keyboard, dan 

mouse. Tahap proses merupakan proses pengolahan data yang sudah 

dimasukkan oleh alat pemroses (processing device). Proses ini dapat 

berupa menghitung, membandingkan, dan mengurutkan. Tahap 

Masukan Proses Keluaran
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keluaran merupakan hasil pengolahan data berupa informasi. 

Informasi tersebut dapat dilihat pada layar monitor dan dicetak pada 

kertas menggunakan printer (Kuswayatno, 2006: 48). 

Lebih lanjut Jogiyanto (2005) mendefinisikan pengolahan data 

adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti dari suatu kejadian berupa informasi. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengolahan data 

diatas, dapat disimpulkan bahwa “Pengolahan Data merupakan 

kegiatan memasukkan data kedalam suatu alat pemroses untuk diolah 

menjadi sesuatu yang berguna sehingga dihasilkan keluaran berupa 

informasi yang bermanfaat sesuai dengan tujuan yang telah 

direncanakan.” 

b. Nilai 

Nilai atau value berasal dari bahasa Latin valare atau bahasa 

Prancis Kuno valoir yang artinya nilai. Sebatas arti denotatifnya, 

valare, valoir, value, atau nilai dapat dimaknai sebagai harga (Sofyan 

Sauri dan Achmad Hufud, 2007: 42). Harga disini dapat diartikan 

sebagai angka kepandaian, seperti nilai tugas, nilai ujian maupun nilai 

raport atau dapat juga diartikan sebagai mutu atau bobot. 

Nilai pada dasarnya adalah angka atau huruf yang 

melambangkan seberapa jauh atau seberapa besar kemampuan yang 

telah ditunjukkan oleh testee terhadap materi atau ubahan yang 

diteskan sesuai dengan tujuan indikator yang telah ditentukan (Anas, 
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2005). Nilai pada dasarnya juga melambangkan penghargaan yang 

diberikan oleh tester kepada testee atas jawaban betul yang diberikan 

oleh testee dalam tes hasil belajar. Artinya semakin banyak jumlah 

butir soal dapat dijawab dengan benar, maka penghargaan yang 

diberikan oleh tester kepada testee akan semakin tinggi, dan 

sebaliknya, jika jumlah butir item yang dapat dijawab dengan benar 

itu hanya sedikit, maka penghargaan yang diberikan kepada testee

juga kecil atau rendah (Harefa’, 2009: 20).

Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan bahwa “Nilai 

adalah salah satu komponen penting dalam kegiatan belajar mengajar 

di sekolah.” Nilai dapat dijadikan sebagai tolak ukur seberapa besar 

kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menerima pelajaran yang 

disampaikan guru di sekolah. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Menurut Winarno Surakhmad (1997: 88), hasil belajar adalah 

hasil dimana guru melihat bentuk akhir dari pengalaman interaksi 

edukatif yang diperhatikan adalah menempatkan tingkah laku. 

Lebih lanjut Aisyah (2015: 40) menjelaskan hasil belajar berupa 

perubahan perilaku dan pribadi yang bersifat fungsional-struktural, 

material-substansial dan behavioral, dalam kawasan kognitif, afektif 

dan psikomotor. Tugas pokok tenaga kependidikan adalah 

mengevaluasi taraf keberhasilan kegiatan belajar-mengajar siswa 

secara tepat (valid) dan dapat dipercaya (reliable). Keberhasilan 
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proses belajar mengajar tergantung pada tingkat ketepatan, 

kepercayaan, keobyektifan dan informasi yang representative. 

Menurut Aisyah (2015: 41), tenaga kependidikan dapat 

mengungkapkan jenis hasil belajar sebagai berikut: 

1) Jenis belajar kongnitif meliputi: 

a) Pengamatan persepsual dengan indikator dapat menunjukkan, 

membandingkan, hafalan/ingatan dengan indikator dapat 

menyebutkan dan menunjukkan lagi. 

b) Pengertian/pemahaman dengan indikator dapat menjelaskan, 

mendefinisikan dengan kata-kata sendiri. 

c) Aplikasi atau penggunaan dengan indikator dapat memberikan 

contoh, menggunakan dengan tepat, memecahkan masalah. 

d) Analisis dengan indikator dapat menguraikan dan 

mengklasifikasikan.

e) Sintesis dengan indikator dapat menghubungkan, 

menyimpulkan dan menggeneralisasikan. 

f) Evaluasi dengan indikator dapat menginterpretasikan, 

memberikan kritik, dan memberikan pertimbangan penilaian. 

2) Jenis belajar afektif meliputi: 

a) Penerimaan dengan indikator bersikap menerima, menyetujui 

atau sebaliknya. 
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b) Sambutan dengan indikator bersedia terlibat, berpartisipasi, 

memanfaatkan atau sebaliknya. Cara pengungkapan melalui 

pertanyaan tes skala sikap, tugas dan observasi. 

c) Penghargaan/apresiasi dengan indikator mamandang penting, 

bernilai, berfaedah, indah, harmonis, kagum dan sebaliknya. 

Cara pengungkapan melalui skala penilaian, tugas dan 

observasi. 

d) Internalisasi/pendalaman dengan indikator mengakui, 

mempercayai, meyakinkan, atau sebalinya. Cara 

pengungkapannya melalui skala penilaian, tugas dan observasi. 

e) Karakterisasi/penghayatan dengan indikator melembagakan, 

membinasakan, menjelmakan dalam pribadi dan perilakunya 

sehari-hari. Cara pengungkapannya dengan observasi. 

3) Jenis belajar psikomotorik 

a) Keterampilan bergerak atau bertindak dengan indikator 

koordinasi mata, tangan dan kaki. Cara pengungkapannya 

tugas, observasi, tes dan tindakan. 

b) Keterampilan ekspresi verbal dan non verbal, dengan indikator 

gerak, mimik dan ucapan. Cara pengungkapannya dengan 

tugas, observasi dan tes tindakan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, mulai dari pengertian 

pengolahan, data, pengolahan data, nilai, hasil belajar maka dapat 

dikatakan bahwa yang dimaksud dari pengolahan data nilai hasil belajar 
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siswa adalah proses pengolahan data yang diolah berupa nilai tugas 

harian, nilai ulangan harian, nilai ulangan tengah semester dan nilai 

ulangan akhir semester dengan sistem komputerisasi sehingga dihasilkan 

informasi yang dapat disampaikan secara efektif dan efisien, dimana 

penyimpanan paling akhir dilakukan dalam database. 

3. Kriteria Penilaian dan Penulisan Raport

Berdasarkan ketentuan pada Permen Diknas Nomor 20 tahun 2007 

tentang Standar Penilaian Pendidikan, pendidik dalam hal ini adalah guru 

melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester 

kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi 

belajar siswa disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi 

utuh. Penilaian oleh masing-masing pendidik (guru) tersebut secara 

keseluruhan selanjutnya dilaporkan kepada orang tua/wali siswa dalam 

bentuk laporan hasil belajar siswa.

a. Pengertian Laporan Hasil Belajar Siswa 

Laporan hasil belajar siswa merupakan dokumen yang berisi nilai dan 

deskripsi hasil belajar (pencapaian kompetensi) siswa  dalam semua 

mata pelajaran,  kegiatan pengembangan diri, dan perkembangan 

kepribadian. Laporan hasil belajar siswa diisi setiap akhir semester 

yang merupakan alat untuk mengkomunikasikan hasil/kemajuan 

belajar siswa antara sekolah dengan orang tua siswa maupun dengan 

pihak-pihak lain yang berkepentingan mengetahui hasil belajar siswa 

pada kurun waktu tertentu (Departemen Pendidikan Nasional : 2007). 
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b. Prinsip-Prinsip Penilaian 

Berdasarkan buku Panduan Pengisian Laporan Hasil Belajar Siswa 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2007, penilaian hasil belajar 

siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada 

prinsip-prinsip berikut ini.

1) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur. 

2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria 

yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.

3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan siswa 

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang 

agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, dan gender. 

4) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu 

komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.  

5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan.   

6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh 

pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan 

menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk 

memantau perkembangan kemampuan siswa. 

7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan 

bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.      
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8) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran 

pencapaian   kompetensi yang ditetapkan.

9) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik 

dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

c. Teknik dan Instrumen Penilaian

Berdasarkan buku Panduan Pengisian Laporan Hasil Belajar Siswa 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2007, teknik dan instrumen 

penilian hasil belajar oleh guru terdiri dari :

1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai

teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan 

atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dan tingkat perkembangan siswa. 

2) Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes 

kinerja.   

3) Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. 

4) Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat

berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.  

5) Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik 

memenuhi persyaratan: 

(a) Substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, 

(b) Konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai 

dengan bentuk instrumen yang digunakan. 
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(c) Bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar 

serta  komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan siswa. 

d. Mekanisme Penilaian oleh Pendidik 

Berdasarkan buku Panduan Pengisian Laporan Hasil Belajar Siswa 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2007, penilaian hasil belajar 

oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk 

memantau proses dan kemajuan belajar siswa serta untuk 

meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut 

meliputi kegiatan sebagai berikut.

1) Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya 

memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 

2) Mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD) 

dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun 

silabus mata pelajaran. 

3) Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan 

bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. 

4) Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain 

yang diperlukan. 

5) Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil 

belajar dan kesulitan belajar siswa. 

6) Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir 

semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu 
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nilai prestasi belajar siswa disertai deskripsi singkat sebagai 

cerminan kompetensi utuh.  

e. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan 

belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM setiap mata 

pelajaran ditetapkan oleh masing-masing sekolah dengan 

memperhatikan karakteristik siswa, karakteristik mata pelajaran, dan 

kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik. Namun 

demikian, seyogyanya KKM tidak lebih rendah dibandingkan dengan 

batas kelulusan minimal pada ujian nasional (Departemen Pendidikan 

Nasional : 2007).

f. Lingkup Penilaian 

Penilaian yang harus dilakukan mencakup semua mata pelajaran 

dalam struktur kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan 

termasuk muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri. Selain itu 

penilaian juga dilakukan untuk akhlak dan kepribadian siswa 

(Departemen Pendidikan Nasional : 2007).

g. Ketentuan Umum tentang Sumber dan Penghitungan Nilai Mata 

Pelajaran pada Laporan Hasil Belajar Siswa

1) Sumber nilai Laporan hasil belajar siswa 

Nilai laporan hasil belajar siswa merupakan kumulasi dari 

pencapaian belajar siswa yang diukur melalui ulangan harian, 

ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester/ulangan 
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kenaikan kelas dengan berbagai macam teknik dan instrumen 

penilaian yang relevan. Pencapaian belajar yang dimaksud 

meliputi penguasaan siswa dalam semua Standar Kompetensi 

(SK) pada masing-masing mata pelajaran. Dengan kata lain, 

penilaian dilakukan untuk setiap Kompetensi Dasar (KD) pada 

semua SK pada masing-masing mata pelajaran melalui berbagai 

bentuk penilaian. 

2) Penghitungan nilai laporan hasil belajar siswa

Nilai laporan hasil belajar siswa merupakan rata-rata nilai ulangan 

harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir 

semester/ulangan kenaikan kelas. Pada dasarnya bobot masing-

masing nilai ditetapkan oleh sekolah. Namun demikian, bobot 

ulangan harian disarankan sama atau lebih dari jumlah bobot 

ulangan tengah semester dan akhir semester. Berikut disajikan 

beberapa contoh pembobotan dan penghitungan nilai laporan hasil 

belajar siswa. 

Contoh :

Bobot nilai Tugas dan nilai Ulangan Harian, nilai Ulangan Tengah 

Semester, serta nilai Akhir Semester bobotnya adalah: 3 : 1 : 1.  

Nilai tugas 1, 2, 3 dan 4 = 60, 75, 70, 78 

Rata-rata nilai tugas = 71 

Nilai ulangan harian 1, 2, 3 dan 4 = 78, 75, 75, 80 

Rata-rata ulangan harian = 77 
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Rata-rata nilai tugas dan rata-rata nilai ulangan harian 

dijumlahkan dibagi 2 = 74 

Ulangan tengah semester = 79 

Ulangan akhir semester  = 78 

Nilai laporan hasil belajar siswa     

=  {(3 x 74) + (1 x 79) + (1 x 78)} : 5 

=  (222  + 79 +  78) : 5 

=  76

Semua nilai mata pelajaran dinyatakan dengan angka skala 0 - 

100. Siswa yang belum mencapai KKM harus diberi pembelajaran 

dan penilaian remedial sehingga mencapai ketuntasan. Bila dalam 

waktu yang tersedia (hingga akhir semester) yang bersangkutan 

belum juga mencapai KKM, pencapaian/nilai tertinggi yang 

diperoleh yang dimasukkan ke dalam laporan hasil belajar siswa. 

h. Bagian-bagian dan Panduan Pengisian Laporan Hasil Belajar 

Siswa 

Laporan hasil belajar siswa memiliki beberapa bagian utama yang 

harus diisi, yaitu identitas, nilai mata pelajaran, kegiatan 

pengembangan diri, akhlak dan kepribadian, ketidakhadiran, tanda 

tangan, keputusan kenaikan kelas/kelulusan, pindah sekolah, catatan 

prestasi dan catatan khusus. Berikut adalah model format laporan 

hasil belajar siswa semester 1 dan semester 2 (Departemen 

Pendidikan Nasional : 2007).
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Model Format Laporan Hasil belajar siswa Semester 1 dan Semester 2 

diperlihatkan pada tabel 2.1. dan 2.2. berikut:

Tabel 2.1. Format Raport Siswa Semester 1

Model Format Laporan Hasil belajar siswa Semester 1 

   

  

1
 

2

3

4

5

6

7

8

9

10
 

11

 

Nilai Keterangan

 Akhlak :  _______                             
1. Sakit  :  ______ hari 

Kepribadian :  _______                             2. Izin  :  ______ hari 

Akhlak dan Kepribadian Ketidakhadiran

3. Tanpa Keterangan           :  ______ hari

Kegiatan Jenis

Pengembangan Diri
1.

2.

3.

Mulok ***)
a. __________________
b. __________________

Pilihan : **)
a. Keterampilan
b. Teknologi Informasi dan

 Komunikasi

Ilmu Pengetahuan Sosial

Seni Budaya

Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan

Bahasa Inggris

Matematika

Ilmu Pengetahuan Alam

Pendidikan Agama

Pendidikan Kewarganegaraan

Bahasa  Indonesia

No. Mata Pelajaran KKM*)
Nilai

Deskripsi Kemajuan BelajarAngka Huruf

Mengetahui: 

Orang Tua/Wali      Wali Kelas 

Nama Sekolah :  _____________  Kelas  :  _____________ 

Alamat  :  _____________  Semester  :  _____________ 

Nama   :  _____________  Tahun Pelajaran :  _____________ 

Nomor Induk :  _____________      
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Tabel 2.2. Format Raport Siswa Semester 2

Model Format Laporan Hasil belajar siswa Semester 2 

  

1
 

2

3

4

5

6

7

8

9

10
 

11

 

Nilai Keterangan

 Akhlak :  _______                             
1. Sakit  :  ______ hari 

Kepribadian :  _______                             2. Izin  :  ______ hari 

Akhlak dan Kepribadian Ketidakhadiran

3. Tanpa Keterangan           :  ______ hari

Kegiatan Jenis

Pengembangan Diri
1.

2.

3.

Mulok ***)
a. __________________
b. __________________

Pilihan : **)
a. Keterampilan
b. Teknologi Informasi dan

 Komunikasi

Ilmu Pengetahuan Sosial

Seni Budaya

Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan

Bahasa Inggris

Matematika

Ilmu Pengetahuan Alam

Pendidikan Agama

Pendidikan Kewarganegaraan

Bahasa  Indonesia

No. Mata Pelajaran KKM*)
Nilai

Deskripsi Kemajuan BelajarAngka Huruf

Mengetahui: 

Orang Tua/Wali  Wali Kelas 

  Keputusan 

  Berdasarkan hasil yang dicapai pada  

  semester 1 dan 2, peserta didik ditetapkan 

  naik ke kelas                 (                                  ) 

  tinggal di kelas             (                                  ) 

Nama Sekolah :  _____________  Kelas  :  _____________ 

Alamat  :  _____________  Semester  :  _____________ 

Nama   :  _____________  Tahun Pelajaran :  _____________ 

Nomor Induk :  _____________      
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Berikut ini petunjuk singkat mengenai bagian-bagian tersebut beserta 

petunjuk pengisiannya (Departemen Pendidikan Nasional : 2007) 

1) Identitas

 

 

 

a) Nama Sekolah diisi dengan nama sekolah. 

b) Alamat diisi dengan alamat sekolah terdiri atas nama jalan, 

nomor, dan nama kota (bila berada di kota). 

c) Nama, diisi nama lengkap siswa. 

d) Nomor Induk, diisi dengan nomor induk siswa. 

e) Kelas, diisi dengan tingkat/kelas berapa siswa berada, yaitu 

VII, VIII, atau IX. 

f) Semester, diisi dengan semester yang dimaksud, yaitu 1 atau 2. 

g) Tahun Pelajaran, diisi dengan tahun pelajaran yang dimaksud. 

2) Nilai mata pelajaran 

Bagian nilai mata pelajaran terdiri atas 4 (empat) kolom, yaitu 

kolom mata pelajaran, KKM, nilai angka dan huruf, serta deskripsi 

kemajuan belajar.

a) Kolom mata pelajaran 

Kolom ini diisi dengan nama-nama mata pelajaran sesuai 

dengan struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan (sekolah) 

Nama Sekolah :  _____________ Kelas :  _____________

Alamat :  _____________ Semester :  _____________

Nama :  _____________ Tahun Pelajaran :  _____________

Nomor Induk :     
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yang bersangkutan. Untuk muatan lokal, bila siswa menempuh 

muatan lokal wajib dan pilihan, keduanya ditulis. 

b) Kolom KKM 

Kolom ini diisi dengan KKM dari masing-masing mata 

pelajaran. KKM dinyatakan dengan angka, rentangan 0 hingga 

100. Bila satuan pendidikan yang bersangkutan menetapkan 

bahwa KKM mata pelajaran bahasa Inggris 65, maka pada 

kolom KKM mata pelajaran bahasa Inggris ditulis 65.

c) Kolom nilai angka dan huruf

Kolom ini diisi dengan nilai yang dicapai oleh siswa yang 

bersangkutan dalam bentuk satu nilai untuk masing-masing 

mata pelajaran yang diikutinya. Bila seorang siswa 

memperoleh nilai 75 pada mata pelajaran matematika, pada 

kolom nilai angka matematika ditulis 75, dan pada kolom nilai 

huruf ditulis tujuh puluh lima. Nilai huruf dapat ditulis dalam 

dua baris. Nilai angka dan huruf sebaiknya ditulis dengan tinta 

biru, berapapun nilainya.  

d) Kolom deskripsi kemajuan belajar

Kolom ini diisi dengan deskripsi mengenai seberapa jauh siswa 

mencapai semua standar kompetensi setiap mata pelajaran yang 

ditempuhnya pada semester yang bersangkutan. Deskripsi 

pencapaian standar kompetensi dapat menggunakan kata belum 

tercapai (untuk yang pencapaiannya di bawah KKM), tercapai 
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(untuk yang pencapaiannya sama dengan KKM), dan 

terlampaui (untuk yang pencapaiannya melampaui KKM).  

3) Kegiatan pengembangan diri

Bagian Kegiatan Pengembangan Diri memiliki tiga kolom, yaitu: 

a) Kolom jenis

Kolom ini diisi dengan nama kegiatan pengembangan diri yang 

diikuti oleh siswa, misalnya pramuka, jurnalistik, olahraga.

Apabila siswa mengikuti lebih dari satu jenis kegiatan 

pengembangan diri, maksimal tiga kegiatan pengembangan diri 

dengan pencapaian terbaik yang dimasukkan.

b) Kolom nilai

Kolom ini diisi dengan nilai yang dicapai oleh siswa yang 

dinyatakan secara kualitatif dengan nilai A (sangat baik), B 

(baik), C (cukup), D (kurang), atau E (sangat kurang).  

c) Kolom keterangan

Kolom ini diisi dengan deskripsi mengenai pengetahuan, sikap, 

dan/atau keterampilan tertinggi yang dicapai/terkembangkan 

dalam diri siswa dan menggambarkan nilai siswa yang 

dinyatakan dengan A, B, C, D, atau E. Deskripsi menggunakan 

ungkapan positif, bersifat memotivasi. Misalnya, seorang siswa 

mengikuti kegiatan extra komputer dan yang bersangkutan 

mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Pada kolom 
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keterangan dapat ditulis mampu mengoperasikan komputer 

dengan baik.

4) Akhlak dan kepribadian

Nilai akhlak dan kepribadian dinyatakan secara kualitatif dengan 

kategori  (ungkapan) sangat baik, baik, kurang baik sesuai kondisi 

siswa yang bersangkutan. 

Penilaian akhlak yang merupakan aspek afektif dari kelompok 

mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap 

dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME,  

dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari 

pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.  

Penilaian kepribadian adalah bagian dari penilaian kelompok mata 

pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan 

kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik 

mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Kepribadian 

merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai 

warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan 

norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa. 

5) Ketidakhadiran 

Ketidakhadiran dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu sakit, izin, dan 

tanpa keterangan. Masing-masing kategori diisi dengan angka 

sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya dengan satuan hari, 
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misalnya ”4” pada kategori izin apabila yang bersangkutan tidak 

hadir sejumlah 4 (empat) hari dengan izin. Apabila siswa tidak 

memiliki ketidakhadiran pada salah satu, dua, atau semua kategori, 

kolom/ruangan yang relevan diisi dengan ” – ”. 

6) Tanda tangan 

Laporan hasil belajar siswa ditandatangani oleh wali kelas dan 

diketahui oleh orang tua/wali siswa. Wali kelas menuliskan nama 

lengkap, NIP jika memiliki, dan membubuhkan tanda tangan dan 

orang tua/wali siswa menuliskan nama lengkap dan membubuhkan 

tanda tangan pada ruang masing-masing.

7) Keputusan kenaikan kelas/kelulusan

Berdasarkan pencapaian siswa dan ketentuan yang berlaku 

mengenai kenaikan kelas, pada akhir semester 2 siswa ditetapkan 

naik kelas atau tinggal kelas. Apabila naik kelas, maka pada ruang 

naik ke kelas ____ (_________) diisi isian yang relevan, misalnya 

naik ke kelas VIII (delapan). Sebaliknya, bila tinggal kelas, maka 

  Keputusan

Berdasarkan hasil yang dicapai pada 

semester 1 dan 2, peserta didik ditetapkan

naik ke kelas                (                                 )

tinggal di kelas            (                                 )

______________, ___________________20__

Kepala SMP __________________
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pada ruangan tinggal di kelas _____ (________) diisi dengan isian 

yang relevan pula, misalnya tinggal di kelas VII (tujuh). 

Selanjutnya untuk tempat dan tanggal diisi nama kabupaten/kota di 

mana sekolah berada dan tanggal diberikannya laporan hasil 

belajar siswa kepada orang tua/wali siswa. 

Berikut ini adalah contoh kriteria yang digunakan untuk 

menentukan kenaikan kelas siswa.  

a) Kenaikan kelas dilaksanakan satuan pendidikan pada setiap 

akhir tahun. 

b) Siswa dinyatakan naik kelas, apabila yang bersangkutan telah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

c) Siswa dinyatakan harus mengulang di kelas yang sama bila, 

1. Jika siswa tidak menuntaskan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar lebih dari empat mata pelajaran sampai 

pada batas akhir tahun pelajaran, 

2.  Jika karena alasan yang kuat, misal karena gangguan 

kesehatan fisik, emosi atau mental sehingga tidak mungkin 

berhasil dibantu mencapai kompetensi yang ditargetkan. 

Satuan pendidikan dapat menentukan ketidaknaikan kelas 

kurang dari empat mata pelajaran tidak tuntas sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

dikembangkan.  
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d) Ketika mengulang di kelas yang sama, nilai siswa untuk semua 

indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang 

ketuntasan belajar minimumnya sudah dicapai, minimal sama 

dengan yang dicapai pada tahun sebelumnya. Satuan 

pendidikan dimungkinkan untuk menambah kriteria yang 

digunakan sesuai dengan KTSP yang telah disusun. Pada siswa

kelas IX,  kriteria kelulusan disesuaikan dengan aturan yang 

berlaku pada tahun pelajaran yang berjalan.

8) Pindah Sekolah  

Pada bagian ini terdiri atas dua bagian, yaitu pindah keluar dan 

masuk. Pada bagian pindah keluar, diisi keterangan tentang tanggal 

keluar, kelas yang ditinggalkan, dan alasan pindah sekolah yang 

ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan orang tua/wali siswa.  

Pada bagian pindah masuk, diisi keterangan tentang data siswa di 

sekolah yang baru dan ditandatangani oleh kepala sekolah. 

9) Catatan Prestasi 

Berisi catatan tentang prestasi siswa selama rentang waktu tertentu 

dalam setiap semester seperti menjuarai lomba-lomba tertentu atau 

kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya kompetitif dalam kegiatan 

kurikuler dan pengembangan diri. Dalam uraiannya dituliskan 

tentang nama lomba/kegiatan, peringkat yang diperoleh dan 

tanggal pelaksanaan. Dalam kolom catatan khusus diisi dengan 
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uraian tentang kegiatan dan/atau prestasi selain kegiatan kurikuler 

dan pengembangan diri. 

4. Bahasa Pemrograman 

a. PHP (Pre Hypertext Processor)

PHP merupakan salah satu script bahasa pemrograman yang 

digunakan dalam membuat web dinamis. 

Menurut Budi Raharjo et al. (2012: 41), PHP adalah salah satu 

bahasa pemrograman skrip yang dirancang untuk membangun 

aplikasi web. Ketika dipanggil dari web browser, program yang ditulis 

dengan PHP akan di-parsing di dalam web server oleh interpreter 

PHP dan diterjemahkan ke dalam dokumen HTML (Hypertext 

Markup Language), yang selanjutnya akan ditampilkan kembali ke 

web browser. Pemrosesan program PHP dilakukan di lingkungan web 

browser, PHP dikatakan sebagai bahasa sisi server (server-side). Oleh 

sebab itu, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kode PHP 

tidak akan terlihat pada saat user memilih perintah “View Source” 

pada web browser yang mereka gunakan. Selain menggunakan PHP, 

aplikasi web juga dapat dibangun dengan Java (JSP- JavaServer Page 

dan Servlet), Perl, maupun ASP (Active Server Pages).

Menurut Budi Raharjo et al., (2012: 41) Cara kerja aplikasi web 

yang ditulis dengan PHP diilustrasikan dengan gambar sebagai 

berikut :
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Gambar 2.4. Cara Kerja PHP 

Sumber: Budi Raharjo et al., 2012:41

Berikut adalah keterangan dari gambar tersebut: 

a. User menulis www.abcd.com/catalog.php ke dalam address bar 

dari web browser (IE, Mozilla, Firefox, Opera, dll) 

b. Web browser mengirimkan pesan tersebut ke komputer server 

(www.abcd.com/catalog.php) melalui internet, meminta halaman 

catalog.php

c. Web Server (misalnya Apache), program yang berjalan di 

komputer server, akan menangkap pesan tersebut, lalu meminta 

interpreter PHP (program lain yang juga berjalan di komputer 

server) untuk mencari file catalog.php dalam disk drive

d. Interpreter PHP membaca file catalog.php dari disk drive
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e. Interpreter PHP akan menjalankan perintah-perintah atau kode 

PHP yang ada dalam file catalog.php. Jika kode dalam file 

catalog.php melibatkan akses terhadap database (misalnya 

MySQL) maka interpreter PHP juga akan berhubungan dengan 

MySQL untuk melaksanakan perintah-perintah yang berkaitan 

dengan database

f. Interpreter PHP mengirimkan halaman dalam bentuk HTML ke 

Apache

g. Melalui internet, Apache mengirimkan halaman yang diperoleh 

dari interpreter PHP ke komputer user sebagai respon atas 

permintaan yang diberikan 

h. Web browser dalam komputer user akan menampilkan halaman 

yang dikirim oleh Apache

b. CSS (Cascading Style Sheet)

CSS merupakan salah satu bahasa pemrograman yang digunakan 

untuk mempercantik tampilan halaman website yang akan dibuat 

sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Penggunaan CSS ini 

sangat membantu dalam penyelesaian design web dengan waktu yang 

cepat, karena CSS memiliki parameter yang beragam dalam 

pengaturan tampilan, mulai dari pengaturan warna dasar website, 

besar kecilnya ukuran huruf, mengendalikan ukuran gambar, warna 

tabel, jumlah tabel, warna hyperlink, dan parameter-parameter 

lainnya. 
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c. MYSQL 

MYSQL merupakan sebuah program yang dapat menghasilkan 

database. MSQL adalah sebuah sistem manajemen database relasi 

(relational database management sistem) yang bersifat “terbuka” 

(open source). Terbuka maksudnya adalah MySQL dapat di-

download oleh siapa saja, baik versi kode program aslinya (source 

code program) maupun versi binernya (execute program) dan bisa 

digunakan secara gratis (relatif) baik untuk dimodifikasi sesuai

dengan kebutuhan seseorang maupun sebagai suatu program aplikasi

komputer (Arbie, 2004). 

Instalasi MySQL dapat dilakukan secara sendiri maupun 

dipadukan dengan paket lain. Salah satunya yaitu dengan 

menggunakan XAMPP. Perpaduan antara MySQL dengan XAMPP 

menghasilkan tool pendukung bernama phpMyAdmin yang fungsinya 

untuk mengakses database di MySQL. Selain memadukan dengan 

XAMPP, MySQL juga dapat dipadukan dengan paket lainnya, antara 

lain Wampp, Apache2Triad, AppServ, phpTriad, dan lain 

sebagainya. 

d. Web

Web adalah suatu layanan di dalam jaringan internet yang 

berupa ruang informasi. Dengan adanya web, user dapat memperoleh 

atau menemukan informasi yang diinginkan dengan cara mengikuti 

link (hyperlink) yang disediakan di dalam dokumen yang 
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ditampilkan oleh aplikasi web browser. Dalam teknologi web, 

informasi akan disajikan dalam bentuk dokumen yang disebut 

halaman web. Halaman web merupakan hasil terjemahan kode-kode 

program dari file-file yang tersimpan di dalam suatu komputer yang 

berperan sebagai server web (web server). Komputer yang 

mengakses informasi disebut dengan klien web (web client). 

Informasi dari web server diakses oleh web client melalui aplikasi 

yang disebut dengan web browser, sering disingkat browser. 

Sehingga dengan adanya teknologi web, user akan lebih mudah 

dalam berinteraksi dengan data yang tersimpan di dalam web server 

(Raharjo, 2011: 2). 

Menurut Suyanto (2007 : 61-69), kriteria-kriteria web yang 

baik dapat dilihat dari:  

1. Usability

Usability merupakan pengalaman pengguna dalam berinteraksi 

dengan aplikasi atau situs web sampai pengguna dapat 

mengoperasikannya dengan mudah dan cepat. Sebuah situs web 

harus memenuhi lima syarat untuk mencapai tingkat usability

yang ideal, syarat tersebut adalah sebagai berikut:  

a) Mudah untuk dipelajari. 

b) Efisien dalam penggunaan. 

c) Mudah untuk diingat.  

d) Tingkat kesalahan rendah. 
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e) Kepuasan pengguna. 

2. Sistem navigasi (struktur) 

Aspek navigasi berkaitan dengan cara atau mekanisme 

perpindahan dari satu situs web ke situs web yang lain. Navigasi 

membantu user menemukan jalan yang mudah ketika 

menjelajahi situs web. Navigasi dapat ditampilkan dalam 

berbagai media seperti teks, image atau animasi. Syarat navigasi 

yang baik adalah: 

a) Mudah dipelajari 

b) Konsisten 

c) Memungkinkan feedback 

d) Muncul dalam konteks  

e) Memberikan alternatif lain  

f) Memerlukan perhitungan waktu dan tindakan  

g) Menyediakan pesan visual yang jelas  

h) Menggunakan label yang jelas dan mudah dipahami  

i) Mendukung tujuan dan prilaku user 

3. Graphic Design ( Desain Visual) 

Kepuasan visual seorang pengguna secara subyektif melibatkan 

bagaimana desainer visual situs web tersebut membawa mata 

pengguna menikmati dan menjelajahi situs web melalui layout, 

warna, bentuk dan tipografi. Desain yang baik setidaknya 

memiliki komposisi warna yang baik dan konsisten, layout
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grafik yang konsisten, teks yang mudah dibaca, penggunaan 

grafik yang memperkuat isi teks, penggunaan animasi pada 

tempat yang tepat, isi animasi yang memperkuat isi teks, dan 

secara keseluruhan membentuk suatu pola yang harmonis.  

4. Content

Konten atau isi dalam sebuah web sangatlah penting, karena 

konten merupakan bagian dari web yang berfungsi memberikan 

informasi. Konten dalam web juga harus menarik, relevan, dan 

sesuai untuk target audien. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam konten ini adalah gaya penulisan, tata bahasa, tanda baca, 

header dan judul.  

5. Compatibility

Situs web harus kompatibel dengan berbagai perangkat 

tampilannya (browser), harus memberikan alternatif bagi 

browser yang tidak dapat melihat situsnya. 

6. Loading time (Kecepatan Akses) 

Sebuah situs web yang tampil lebih cepat memungkinkan 

pengguna akan kembali mengunjungi situs tersebut, apalagi bila 

ditunjang dengan konten dan tampilan yang menarik. 

7. Functionality

Fungsionalitas ini menyangkut beragam fasilitas dan kemudahan 

yang tersedia di situs web. Seberapa baik sebuah situs web 

bekerja dari aspek teknologinya, hal ini bisa melibatkan 
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programmer dengan scriptnya, misalnya HTML, (DHTML), 

PHP, ASP, COLDFUSION, CGI, SSI, dan lain-lain. 

8. Accesibility

Halaman web harus dapat digunakan oleh semua kalangan, 

tanpa memandang usia dan keadaan fisiknya, agar pengguna 

tersebut dapat menikmati halaman web yang telah dibuat 

desainer. 

9. Interactivity

Interaktivitas adalah hal-hal yang melibatkan pengguna situs 

web sebagai user experience dengan situs web itu sendiri. Dasar 

dari interaktivitas adalah hyperlinks (link) dan mekanisme feed 

back.

B. Kajian Pustaka 

Zainuroqib dan Sinta Sari (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Sistem 

Informasi Pengolahan Data Nilai Siswa Berbasis Web Pada Sekolah 

Menengah Atas SMA NU Al Ma’ruf Kudus” menjelaskan tujuan dari 

pembuatan sistem tersebut adalah untuk mengatasi sulitnya penyampaian 

informasi ulangan harian, tugas siswa, tengah semester, akhir semester dan 

leger di SMA NU Al Ma’ruf Kudus. Hasil penelitian menunjukkan pengguna 

atau user dapat lebih mudah menggunakan sistem tersebut untuk proses 

pendataan sampai proses pelaporan, serta keakuratan data dan informasi yang 
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diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga kesalahan 

dalam pembuatan laporan dapat diminimalisir. 

Riyanto (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Pembuatan Aplikasi 

Nilai Siswa Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sambirejo 

Kabupaten Sragen.” Aplikasi tersebut dibuat dengan menggunakan netbeans 

IDE 7.3.1, MySQL Query Browser, dan Apache Friends. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa diterapkannya aplikasi nilai siswa di SMK 

Negeri 1 Sambirejo, maka kesulitan dalam mengolah data nilai lama yang 

masih menggunakan software Microsoft excel dan dilakukan secara 

konvensional dapat diatasi dengan aplikasi terkomputerisasi yang saat ini 

digunakan, sehingga hasilnya lebih efisien dan optimal.  

Kedua penelitian tersebut menggunakan sistem pengembang berbeda-

beda. Zainuroqib dan Sinta Sari (2013) mengembangkan aplikasinya berbasis 

web menggunakan PHP dan MYSQL, sedangkan Riyanto (2014) 

mengembangkan aplikasinya menggunakan netbeans IDE 7.3. Meskipun 

sistem pengembang yang digunakan berbeda, namun kedua penelitian yang 

telah disebutkan menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pengolahan Data 

Nilai Siswa dapat mengatasi masalah guru dalam mengolah nilai hasil belajar 

siswanya, sehingga kinerja menjadi lebih efisien, cepat dan akurat. 

Meskipun kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama, 

namun untuk penelitian yang dikembangkan Riyanto (2014) memiliki 

keterbatasan pengguna dalam menjalankan aplikasinya. Aplikasi tersebut 

tidak berbasis web, sehingga hanya dapat digunakan pada komputer yang 
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sudah terinstal aplikasi ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan Zainuroqib 

dan Sinta Sari (2013) memiliki persamaan dengan penelitian yang akan 

dikembangkan yaitu sama-sama menggunakan sistem pengembang PHP dan 

MYSQL, perbedaannya sistem ini tidak menyediakan format raport nilai 

yang sesuai dengan format raport aslinya, sedangkan untuk sistem yang akan 

dikembangkan, format tampilan raport nilai siswa akan disesuaikan dengan 

format raport aslinya, serta terdapat input presensi siswa yang belum tersedia 

pada kedua penelitian yang telah disebutkan. 

C. Kerangka Pikir 

Nilai merupakan salah satu komponen terpenting dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Nilai seringkali digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat pemahaman dan kemampuan siswa dalam menerima materi 

yang telah didapatkan di sekolah. 

Penyampain informasi nilai kepada siswa merupakan tanggung jawab 

pihak sekolah. Pelayanan yang cepat, tepat dan akurat juga merupakan salah 

satu yang diperlukan oleh siswa dalam mendapatkan informasi. 

Kenyataannya proses penyampaian nilai rentan terhadap kesalahan dan 

keterlambatan akibat dari pengolahan nilai yang dilakukan guru mata 

pelajaran maupun guru wali kelas yang masih menggunakan sistem manual. 

Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Hasil Belajar Siswa Berbasis 

Web adalah suatu cara yang dapat membantu guru mata pelajaran dan guru 

wali kelas dalam pengolahan nilai secara efektif dan efisien. Proses peng-
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inputan nilai tidak perlu dihitung secara manual yang kemudian dituliskan ke 

dalam lembar nilai yang sudah disediakan oleh sekolah dan di serahkan ke 

bagian kurikulum. Guru mata pelajaran cukup menggunakan sistem yang 

telah dikembangkan dengan komputer atau laptop pribadi secara online di 

sekolah. Kemudian nilai hasil belajar siswa yang diampunya dimasukkan ke 

dalam sistem informasi pengolah data nilai hasil belajar siswa tersebut dan 

secara otomatis data yang telah dimasukkan akan tersimpan dalam database. 

Data yang telah tersimpan, secara otomatis akan membentuk leger nilai 

berbentuk raport yang kemudian akan dilihat, disimpan maupun dicetak oleh 

guru wali kelas sebagai acuan untuk penulisan pada laporan hasil belajar 

siswa. 

Sistem yang akan dikembangkan terdiri dari tiga hak akses yaitu admin, 

guru mata pelajaran dan guru wali kelas. Admin memiliki hak akses berupa 

menginput, menyimpan, mengedit, dan menghapus data yang terdiri dari data 

guru, data wali kelas, data siswa, data kelas dan data mata pelajaran. Guru 

mata pelajaran memiliki hak akses berupa input nilai, nilai yang diinputkan 

terdiri dari nilai harian, nilai tugas, nilai Ulangan Tengah Semester (UTS), 

dan nilai Ulangan Akhir Semester (UAS). Setelah nilai diinputkan, nilai-nilai 

tersebut akan diolah oleh sistem dan akan tersimpan dalam database. 

Selanjutnya guru wali kelas memiliki hak akses untuk menginput presensi 

siswa, melihat, menyimpan dan mencetak hasil olahan nilai yang telah 

tersimpan dalam database dalam bentuk leger nilai. Leger nilai tersebut telah 
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disesuaikan dengan format raport, sehingga memudahkan guru wali kelas 

dalam menyalin nilai siswa kedalam raport asli.

Pengembangan sistem dalam pembuatan sistem informasi ini dibuat 

dengan menggunakan model air terjun (waterfall), dimana hal ini 

menyiratkan pendekatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada 

pengembangan perangkat lunak, yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan 

pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (planning), 

pemodelan (modeling), konstruksi (construction), serta penyerahan 

sistem/perangkat lunak ke para pelanggan/pengguna (deployment), yang 

diakhiri dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak lengkap yang 

dihasilkan (Pressman, 2012). 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan, maka diambil 

asumsi adanya sistem yang dikembangkan dapat membantu kinerja guru 

dalam mengolah nilai dan melaporkan nilai hasil belajar siswanya tanpa 

harus menuliskan hasil nilai siswa dalam lembaran kertas yang sudah 

disediakan, sehingga sistem menjadi lebih efektif dan efisien. 

Kerangka pikir yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi 

pengolahan data nilai siswa digambarkan pada gambar 2.5. sebagai berikut :
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Gambar 2.5. Kerangka Pikir 

Permasalahan
Pengolahan data nilai siswa di SMP Negeri 1 

Karangrayung masih menggunakan sistem manual.

Solusi
Pembuatan Sistem Informasi Pengolahan Data 

Nilai Hasil Belajar Siswa Berbasis Web

Batasan
a.Sistem informasi khusus menangani pengolahan

nilai siswa, presensi siswa dan cetak leger nilai 

hasil belajar siswa.

b.Terdiri dari tiga hak akses, yaitu admin, guru 

mata pelajaran dan guru wali kelas

Perancangan Web
Komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi,

implementasi sistem

Hasil
Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Hasil 

Belajar Siswa Berbasis Web mempermudah guru 

dalam mengolah nilai siswa.
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BAB V 

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. SIOLDAN atau sistem informasi pengolahan data nilai hasil belajar siswa 

dibuat dengan menggunakan metode waterfall dari Presman (2012). 

Perangkat aktual yang digunakan dalam pembuatan adalah Processor 

Intel® Core™ i3, Microsoft Windows 8.1 Pro, dengan bahasa 

pemrograman PHP, dan MYSQL sebagai database servernya. Sistem ini 

terdiri dari tiga hak akses, yaitu admin, guru mata pelajaran dan guru wali. 

2. SIOLDAN layak digunakan untuk membantu guru mata pelajaran dan 

guru wali kelas SMP N 1 Karangrayung dalam pengolahan data nilai hasil 

belajar siswa secara komputerisasi, hal ini berdasarkan hasil tiga uji yang 

telah dilakukan yaitu : 

a. Hasil yang didapatkan dari pengujian black box atau fungsionalitas 

pada sistem ini berjalan sesuai yang diharapkan, dengan tidak adanya 

error code dalam program. 

b. Uji portability melalui powermapper.com sudah memenuhi standar 

yang menghasilkan bahwa SIOLDAN dapat diakses pada berbagai 

jenis browser pada PC maupun handphone jenis IOS dan Android. 

126
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c. Uji efficiency menggunakan web testing tools Yslow mendapatkan 

grade C (cukup), artinya cukup optimal sebagai sistem informasi. 

3. Hasil implementasi menunjukkan bahwa SIOLDAN sangat baik 

digunakan untuk membantu para guru di SMP Negeri 1 Karangrayung. 

Hal ini berdasarkan hasil uji pengguna berupa angket yang diberikan 

kepada 30 responden yang terdiri dari Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 

Karangrayung. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang perlu 

dipertimbangkan. 

1. Saran yang dapat diberikan berhubungan dengan sistem yang dibuat yaitu: 

a.  Agar performance web menjadi lebih baik, perlu dilakukan 

pengurangan pada halaman HTTP, misalnya dengan menggabungkan 

beberapa file css kedalam satu file style sheet, sehingga load time lebih

cepat. 

b. Untuk meningkatkan keamanan sistem informasi, perlu ditambahkan 

proteksi sistem berupa firewall atau dapat juga dilakukan pemantauan 

adanya serangan menggunakan software IDS (Intruder Detection 

System) seperti autobuse, courtney, ataupun shadow dari SANS. 

2. Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan selanjutnya demi 

terciptanya karya yang lebih baik lagi adalah : 
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a. Perlu adanya validasi sistem untuk setiap nilai mata pelajaran yang 

sudah diinputkan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengubahan nilai 

pada waktu tertentu. 

b. Pada halaman input nilai siswa, perlu ditambahkan kolom untuk nilai 

pertimbangan. Kolom nilai pertimbangan ini digunakan untuk 

membantu siswa yang memiliki nilai dibawah KKM, namun memiliki 

prestasi lain diluar akademik yang dapat membantu menaikkan nilai. 
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