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ABSTRAK 

 

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya dalam 

mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada SD Islam Madinaturramlah supervisi 

akademik berfokus pada penilaian perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian evaluasi 

pembelajaran. Terdapat beberapa kekurangan dalam proses penilaian yaitu pengolahan dan pengelolaan data 

untuk penilaian supervisi akademik. Dengan menggunakan aplikasi ini, penilaian supervisi akademik menjadi 

lebih teroganisir dengan baik, dalam penginputan data, proses perhitungan yang menggunakan pemrograman PHP 

dan proses menyimpan database yang mengguanakan Mysql.  
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ABSTRACT  

 

Academic supervision is a series of activities to assist teachers in developing their ability to manage the learning 

process to achieve learning goals. At Madinaturram Islamic Elementary School, academic supervision focuses 

on assessing learning planning, implementing learning, and assessing learning evaluation. There are several 

deficiencies in the assessment process, namely processing and managing data for assessment of academic 

supervision. By using this application, the assessment of academic supervision becomes more well organized, in 

data input, the calculation process using PHP programming and the process of storing a database using MySQL. 
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PENDAHULUAN  

Sekolah Dasar Islam merupakan jenjang pendidikan formal yang konsep pendidikannya bukan hanya 

dari kurikulum yang disediakan, namun juga mengimplemetasikan konsep pendidikan dari Al-Qur’an dan As-

Sunnah. Sekolah Dasar Islam Madinaturramlah resmi didirikan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Banjarmasin menurut surat keputusan nomor 421/010-DS tanggal 12 Oktober 2006.  

Menurut Suhertian supervisi  memiliki tujuan  untuk  memberikan  bantuan  dalam  mengembangkan  

situasi  belajar  mengajar yang lebih baik, melalui usaha peningkatan profesionalitas dalam mengajar; menilai 

kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar dalam bidang masing-masing guna membantu  mereka  

melakukan  perbaikan  dan  jika  diperlukan  dengan  menunjukkan kekurangan-kekurangan untuk diperbaiki.  

Pada Sekolah Dasar Islam Madinaturramlah penilaian supervisi akademik berfokus pada penilaian 

perencanaan pembelajaran, penilaian pelaksanaan pembelajaran dan penilaian evalusi pembelajaran.  

Penilaian masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan dan pengelolaan data untuk penilaian supervisi 

akademik. Pembuatan jadwal juga masih dibuat secara manual pada Microsoft Word yang dicetak menggunakan 

media kertas sehingga banyak memakan biaya dan waktu dalam proses pelaksanaanya. 

Kemudian, proses perhitungan penilaian supervisi yang masih kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama 

dalam pengecekan hasil nilaikarena terdapat beberapa penilaian dari jenis penilaian yang berbeda. Selain itu 

pengarsipan dokumen-dokumen juga memakan banyak tempat, karena jenis filenya adalah hard copy. 

Maka dengan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti ingin membuat suatu 

APLIKASI PENILAIAN SUPERVISI AKADEMIK PADA SEKOLAH DASAR ISLAM 

MADINATURRAMLAH  KOTA BANJARMASIN BERBASIS WEB. 
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METODE  

Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa bagian yang dilakukan, berikut penjelasan masing-masing  

tersebut : 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di Sekolah Dasar Islam Madinaturramlah Kota 

Banjarmasin, untuk mengetahui cara, prosedur dan pengolahan data untuk mengetahui secara jelas segala 

permasalahan yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan pihak terkait yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. 

2. Analisis Sistem 

Menganalisis sistem yang sedang berjalan pada Sekolah Dasar Islam Madinaturramlah Kota Banjarmasin 

dalam pencatatan data dan hasil penilaian. 

3. Perancangan sistem 

Metode perancangan sistem disusun berdasarkan hasil olah data yang diperoleh. Perancangan sistem dilakukan 

dengan menerapkan metode- metode yang didapat dari hasil observasi dan studi pustaka. Dalam metode ini 

hasil dari program yang di buat akan ditampilkan dalam bentuk table dan juga bentuk surat keterangan. Hasil 

laporannya dari input dan output yang akan di hasilkan. 

4. Pembuatan Progra 

Hasil perancangan kemudian diimplementasikan kedalam bahasa pemrograman Php menggunakan aplikasi 

editor text Visual Studio Code dengan sistem operasi Windows 10 Home Single Language yang meliputi tahap 

pembuatan interface dan coding. 

5. Pengujian Program 

Menguji dan menganalisis program, berdasarkan input dari pengguna serta keakuratan output yang dihasilkan. 

Percobaan untuk menjalankan sistem yang telah dibuat apakah sesuai dengan yang diinginkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem Yang Berjalan 

 Sistem yang sedang berjalan di Sekolah Dasar Islam Madinaturramlah Kota Banjarmasin ini masih 

menggunakan Microsoft Word untuk pengolahan dan pengelolaan data penilaian supervisi akademik.  

 

Berikut adalah alur sistem penilaian tematik umum yang sedang berjalan saat ini pada SD Islam 

Madinaturramlah  Kota Banjarmasin dapat dilihat pada flowchart dibawah ini : 

 

 
Gambar 1. Flowchart Sistem Penilaian 



 

Alur flowchart dalam sistem penilaian Supervisi Akademik sebagai berikut : 

 1 Kepala Sekolah membuat kategori penilaian yang akan dilakukan. 

 2 Guru melakukan kegiatan belajar dan mengajar di kelas untuk penilaian supervisi akademik sesuai dengan          

jadwal yang telah di tetapkan. 

 3 Setelah selesai , kepala sekolah akan menilai kegiatan belajar mengajar guru . 

 4 Terakhir adalah kepala sekolah akan mencatat penilaian pada buku penilaian supervisi akademik. 

 5 Selesai.  

 

Berikut ini adalah rancangan diagram Use Case dari metode UML (Unified Modelling Language) yang 

digunakan untuk merancang sistem dalam aplikasi ini 

 

 
Gambar 2 Use Case Diagram  

 
Keterangan : 

 1 Admin sangat berperan penting dan terlibat langsung pada data kategori penilaian, jadwal penilaian, dan 

data pengguna. Admin bisa menambah, mengedit, dan menghapus pada data data tersebut dan membuat 

laporan . 

 2 Guru memiliki peran yang berpengaruh terutama dalam mengisi data pribadi, pembuatan perencanaan 

pembelajaran, evaluasi pembelajaran, mengisi wawancara pra maupun pasca obervasi dan mengisi refeksi 

dan tindak lanjut dari hasil penilaian 

 3 Kepala Sekolah memiliki peran dalam melakukan penilaian kepada guru yang telah dijadwalkan.

  



 

Relasi Antar Tabel  

 

 
Gambar 3. Relasi Tabel

Tampilan Antar Muka Masukan Sistem (Input) 

1. Tampilan Login 

Login memiliki tiga user yaitu admin, mempunyai hak penuh dalam manajemen data pada program. Pengajar 

mempunyai hak akses mengisi data pribadi, membuat rpp , evaluasi pembelajaran , mengisi wawancara pra dan 

pascar observasi, mengisi refleksi dan tindak lanjut dan melihat  hasil penilaian pada program. Dan kepala sekolah 

melihat rencana pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, dan melakukan penilaian pada pengajar . 

 

Gambar 4. Tampilan Login 



 

2. Tampilan Menu Utama  

 

Gambar 5. Tampilan Menu Utama  

3. Tampilan Input Data Guru 

 

Gambar 6. Tampilan Inputan Data Guru 

4. Tampilan Inputan Data Aspek Penilaian 

 

Gambar 7. Tampilan Inputan Data Aspek Penilaian 



 

5. Tampilan Input Jadwal Penilaian 

 

Gambar 8 Tampilan Jadwal Penilaian 

6. Tampilan Input nilai pada Aspek Penilaian 

 

Gambar 8 Tampilan Input Nilai  

Tampilan Antar Muka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Laporan Rekap Guru 

 

Gambar 8 Tampilan Laporan Rekap Guru 



 

2.  Laporan Kategori Penilaian 

 

Gambar 8 Tampilan Laporan Kategori Penilaian 

3. Tampilan Laporan Jadwal Penilaian 

 

Gambar 9 Tampilan Laporan Jadwal Penilaian 

4. Tampilan Rekap Hasil Penilaian 

 

Gambar 10 Tampilan Laporan Rekap Hasil Penilaian 



 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Adapun pengolahan Aplikasi dan pembahasan yang dikemukakan dalam suatu Aplikasi Penilaian Supervisi 

Akademik Pada Sekolah Dasar Islam Madinaturramlah  Kota Banjarmasin, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

a) Dengan adanya pengolahan Aplikasi ini, dapat memberikan kemudahan dalam pembuatan dan pengelolaan 

data penilaian supervisi akademik.  

b) Sistem penilaian yang sudah terkomputerisasi dapat memberikan kemudahan serta mempercepat proses 

perhitungan nilai.  

c) Informasi nilai data yang disajikan berupa laporan menjadi lebih akurat karena menggunakan perhitungan 

dan hasil penilaian tidak dapat dimanipulasi.  

d) Dengan menggunakan sistem ini penilaian menjadi terorganisasi dengan baik sehingga bisa melakukan 

pencarian data dan memudahkan perbaikan atau mengoreksi jika suatu saat terjadi kesalahan dalam 

menginput data. 

2. Saran 

Berdasarkan pengujian Aplikasi Penilaian Supervisi Akademik Pada Sekolah Dasar Islam Madinaturramah Kota 

Banjarmasin. Adapun saran yang ingin di sampaikan untuk pengembangan yang telah dibuat, sebagai berikut :    

a) Karena aplikasi masih dalam tahap pengembangan, diharapkan nantinya aplikasi ini bisa dikembangkan 

menjadi berbasis mobile (multiplatform android dan IOS) 

b) Mengembangkan fitur keamanan sistem backup database sehingga tidak perlu khawatir apabila data 

menjadi rusak atau hilang. 
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