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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat seiring dengan kebutuhan manusia yang 

sangat banyak. Sistem teknologi web menjadi salah satu aplikasi yang paling sering digunakan dalam kehidupan 

manusia sehari-hari. Salah satunya adalah penilaian siswa secara online. Dengan mengunakan komputer sebagai 

alat bantu, mampu menyimpan dan mengelolah data secara tepat, cepat dan akurat. 

SMP 1 Teratai bergerak dibidang pendidikan yang dalam sistem penilaian siswanya masih menggunkan media 

tertulis sehingga nilai ulangan, nilai tugas, nilai absensi dan nilai ujian akhir semester siswa biasanya terkumpul 

dalam bentuk kertas yang jumlahnya cukup banyak dan mempersulit guru atau wali kelas untuk mengontrolnya. 

Melihat permasalahan ini, ide serta gagasan untuk merancang dan membangun sebuah sistem informasi 

penilaian siswa menjadi pilihan solusi yang tepat. 
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ABSTRACT 

 

The development of technology has developed very rapidly in line with the enormous human needs. The web 

technology system is one of the most frequently used applications in everyday human life. One of them is online 

student assessment. By using a computer as a tool, it is able to store and manage data precisely, quickly and 

accurately. 

SMP 1 Teratai is engaged in education, which in the student assessment system still uses written media so that 

test scores, assignment scores, attendance scores and student final semester test scores are usually collected in 

the form of paper which is quite a lot and makes it difficult for the teacher or homeroom teacher to control it. 

Seeing this problem, ideas and ideas for designing and building a student assessment information system are the 

right solution choices. 
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PENDAHULUAN  

Sekolah adalah salah satu contoh lembaga pendidikan yang terkena dampak dari kemajuan teknologi 

komputer. Salah satu bagian terpenting dari suatu sekolah adalah siswa dan nilai siswa tersebut. Pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Teratai Banjarmasin (SMP 1) memiliki banyak data para siswa, sehingga 

memerlukan waktu untuk melakukan pengolahan nilai pada saat ujian akhir sekolah. Setiap guru mata pelajaran 

harus segera mengirimkan hasil nilai, maka diperlukan sistem informasi yang dapat membantu semua itu. 

Sekarang ini sebagian besar kegiatan penilaian dilakukan secara manual, misalnya dalam hal penginputan nilai, 

penginputan data siswa dan guru masih mengunakan dokumen dalam bentuk buku maupun menggunakan 

microsoft excel.  

Pengerjaan dengan menggunakan sistem komputer dapat menghemat waktu serta penyimpanan data 

dapat lebih aman dibandingkan dengan penyimpanan data secara manual dan dapat mengurangi faktor kesalahan 

manusia. Oleh karena itu, penting penggunaan komputer sebagai alat bantu untuk pengolahan data nilai siswa 

dengan menggunakan sistem informasi yang dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan sekolah yang 

bersangkutan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Siswa 

Berbasis Web Reni Haerani, Robiyanto, (2019), hasil dari peniliti ini ialah dapat mempermudah guru dalam 

mengelolah data nilai siswa serta dapat meningkatkan efektifitas dalam penilaian. 

 

METODE 

Metode yang digunakan untuk pengolahan informasi yang ada pada Sekolah SMP 1 Banjarmasin, yaitu :  

1. Observasi, yaitu melakukan survei ke SMP 1 Teratai untuk mengidentifikasi data secara sistematis baik 

dengan cara memperlihatkan secara langsung atau tidak langsung objek yang diteliti serta mengambil data 

visual sesuai kebutuhan penelitian sehingga tidak ada data yang terlewatkan untuk pembuatan system yang 

diinginkan. 

2. Wawancara,  yaitu merupakan teknik pengumpulan data, berita, fakta dan informasi dilapangan yang 

prosesnya bisa dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada kepala sekolah, guru serta pihak-

pihak yang bisa memberikan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti atau secara tidak langsung 

seperti melakukan telepon. 

3. Studi Pustaka, yaitu usaha yang dilakukan penulis untuk menghimpun informasi yang relavan dengan topic 

dan masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan 

penelitian, karangan-karangan ilmiah dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik serta 

internet. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Sistem Informasi Penilaian, Ekstrakurikuler dan Raport SMP 1 

Banjarmasin. 

 

 Flowchart sistem yang berjalan 

 

 
 

Gambar 1.1 Flowchart sistem yang berjalan 



 

1. Guru melakukan penginputan data nilai siswa yang sudah dikumpulkan   

2. Setelah itu nilai yang sudah dikumpulkan kemudian dikelolah dengan mengunakan aplikasi pengolahan 

angka dan data  

3. Setelah melakukan pengolahan nilai kemudian membuat laporan hasil dari nilai siswa tersebut. 

Berdasrkan sistem yang sedang berjalan tersebut ,ditemuka usulan yang tepat yaitu dengan merancang 

dan membuat system yang baru yakni aplikasi berbasis web. 

Berikut merupakan gambar use case dari metode UML ( Unified modeling Languange) yang digunakan 

untuk pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Penilaian, Ekstrakurikuler dan Raport SMP 1 

Banjarmasin,yaitu: 
 

 
Gambar 1.2 Use Case Diagram 

 

Berikut merupakan gambaran Class Diagram dari Aplikasi Sistem Informasi Penilaian, Ekstrakurikuler dan 

Raport SMP 1 Banjarmasin,yaitu: 

 



 

 
Gambar 1.3 Class Diagram 

 
Tampilan Antar Muka Masukan Sistem Adapun hasil dari implementasi tampilan menu antar muka masukan 

sisten sebagai berikut : 

 

1. Tampilan login aplikasi 

 

 
Gambar 1.4 Login Aplikasi 

 

Halaman login digunakan untuk validasi terhadap user yang akan mengunakan aplikasi ini. User 

terlebih dahulu harus mengisi username dan password. 

 

 



 

2. Tampilan Home 

 

 
Gambar 1.5 Halaman Utama 

 

Tampilan Form halaman utama beriskan menu-menu dan tampilan awal admin ketika 

masuk di aplikasi yang berisi menu form dan visi misi. 

 

3. Tampilan Input Data Nilai Siswa 

 
Gambar 1.6 Input Nilai 

 

Tampilan form pada halaman ini adalah tampilan apabila ingin menginput nilai yang ada di 

form data nilai siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Tampilan Data Nilai Siswa 

 
Gambar 1.7 Data Nilai Siswa 

 

Halaman tampilan ini adalah data nilai siswa yang sudah diinput dan disimpan di aplikasi. 

5. Laporan Data Nilai Siswa 

 
Gambar 1.8 Laporan Data Nilai Siswa 

 

Merupakan laporan yang berisikan data semua nilai siswa pada aplikasi penilaian raport. 

 

 

 

 

 

 



 

6. Rapot Nilai Siswa 

 
 
 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan. 
1. Keberadaan sistem informasi yang baru ini akan memudahkan guru dan wali kelas dalam 

memanajemen data nilai siswa menjadi lebih optimal serta meminimalisir terjadinya kesalahan 

dan kehilangan data karena sudah tersimpan di dalam database dengan aman. 

2. Mempermudah guru dan wali kelas dalam menyampaikan laporan - laporan nilai siswa yang 

dibutuhkan yang sudah terkomputerisasi sehingga lebih efektif dan efisien. 

3. Dapat meninjau data yang sedang diproses atau data yang sudah lama dievaluasi dari komputer 

ataupun dari kertas dan memantau perkembangan nilai dan presensi siswa. 

 

2. Saran 

Saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Penilaian, 

Ekstrakurikuler dan Raport SMP 1 Banjarmasin yaitu, 

1. Dibutuhkan fitur tambahan seperti beasiswa siswa prestasi dan  beasiswa siswa tidak mampu agar dapat 

mengatahui bahwa siswa dapat mengembangkan bakat siswa dan siswa yang kurang mampu. 

2. Pada SMP 1 Teratai Banjarmasin jumlah siswanya cukup banyak sehingga penginputan data siswa 

dibutuhkan import data melalui Microsoft Excel. 

3. Pada aplikasi tersebut di butuhkan fitur user login orang tua/wali siswa yang dapat mengetahui 

perkembangan atau prilaku siswa dalam proses belajar di sekolah. 

4. Sistem Informasi Penilaian, Ektrakurikuler Dan Raport Siswa Pada Sekolah Smp 1 Teratai Banjarmasin 

perlu pengembangan lagi menjadi sistem aplikasi Android yang dapat memudahkan admin atau user dalam 

mengakses Aplikasi tersebut. 
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