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ABSTRAK 

 

MIN 3 menerapkan sistem poin sebagai sarana  monitoring prilaku siswa baik itu prestasi ataupun 

pelanggaran  yang dilakukan oleh siswa, namun dalam pelaksanaannya belum termenejemen dengan baik 

dimana pencatatan poin masih dilakukan pada buku catatan. Hal ini membuat pihak sekolah sulit untuk merekap 

maupun melakukan evaluasi maupun Analisa pengaruh pelanggaran terhadap prilaku maupun prestasi para 

siswa yang ada di sekolah secara akurat dan terukur. Maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi yang mampu 

mengelola pencatatan prestasi maupun pelanggaran para siswa, pada aplikasi ini nantinya dapat mengelola data 

prestasi maupun pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, sehingga memudahkan para guru dalam melakukan 

evaluasi terhadap proses kegiatan mengajar yang ada di sekolah, serta monitoring terhadap para siswa dapat 

berjalan dengan lebih baik. 

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi yang dibuat adalah aplikasi untuk 

mengelola data prestasi dan pelanggaran siswa pada MIN 3 Tanah Laut dengan sistem poin sebagai tolak ukur 

prestasi dan pelanggaran siswa, setiap pelanggaran dan prestasi yang dilakukan oleh siswa akan di inputkan 

pada aplikasi, yang nantinya akan mempengaruhi poin yang dimiliki oleh setiap siswa berdasarkan panduan 

pengurangan dan penambahan pelanggaran dan prestasi siswa sehingga memudahkan para guru dalam 

melakukan evaluasi terhadap proses kegiatan mengajar yang ada di sekolah, serta evaluasi terhadap peraturan 

yang ada di sekolah yang diambil dari data pelanggaran dan prestasi siswa. Adapun pengembangan pada 

aplikasi ini nantinya adalah perlu adanya akun wali murid agar memudahkan wali murid sendiri untuk 

memonitoring kegiatan siswa, serta perlu ada integrasi pada aplikasi akademik dengan data prestasi dan 

pelanggaran sebagai pertimbangan akumulasi nilai akademik siswa.  
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ABSTRACT 

 

MIN 3 implements a points system as a means of monitoring student behavior, be it achievement or 

violations committed by students, but in practice it has not been managed properly where the recording of 

points is still carried out in notebooks. This makes it difficult for the school to recap or evaluate and analyze the 

effect of violations on the behavior and achievement of students in schools in an accurate and measurable 

manner. Therefore we need an application that is able to manage the records of student achievements and 

violations, in this application it can later manage data on achievements and violations committed by students, 

making it easier for teachers to evaluate the teaching process in schools, as well as monitoring of the students 

can do better. 

From the results of this study it can be concluded that the application made is an application to 

manage student achievement and violation data at MIN 3 Tanah Laut with a point system as a measure of 

student achievement and violations, every violation and achievement committed by students will be inputted into 

the application, which later will affect the points possessed by each student based on the guidelines for reducing 

and increasing violations and student achievement so that it makes it easier for teachers to evaluate the 

teaching process in schools, as well as evaluate existing regulations in schools which are taken from violation 

and achievement data. students. As for the development of this application, there is a need for a student 

guardian account to make it easier for the student's guardian to monitor student activities, and there needs to be 

an integration of academic applications with achievement and violation data as a consideration for the 

accumulation of student academic scores. 
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1. PENDAHULUAN  

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Tanah Laut ( MIN 

3 Tanah laut) adalah salah satu lembaga pendidikan 

yang mempunyai tugas untuk menghasilkan lulusan 

yang selain mempunyai pengetahuan akademis yang 

bagus juga  menghasilkan Siswa yang Mampu 

Membaca Al-Qur'an, beribadah, berakhlakul karimah, 

terampil, berilmu pengetahuan dan mampu 

mengaktualisasikan diri dalam Kehidupan 

masyarakat. MIN 3 menerapkan sistem poin sebagai 

sarana monitoring prilaku siswa baik itu prestasi 

ataupun pelanggaran  yang dilakukan oleh siswa, 

sistem poin ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi 

terhadap proses mengajar, ataupun aturan - aturan 

yang ada di MIN 3 Tanah Laut, mengingat dimana 

setiap proses mengajar maupun aturan haruslah 

menyesuaikan dengan keadaan dilapangan dan 

perkembangan zaman. 

Dalam pelaksanaan sistem poin ini MIN 3 Tanah 

Laut belum termenejemen dengan baik dimana 

pencatatan poin masih dilakukan pada buku catatan. 

Hal ini membuat pihak sekolah sulit untuk merekap 

dan melakukan perhitungan poin siswa maupun 

melakukan evaluasi maupun analisa pengaruh 

pelanggaran terhadap prilaku maupun prestasi para 

siswa yang ada di sekolah secara akurat dan terukur. 

Maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi yang 

mampu mengelola pencatatan prestasi maupun 

pelanggaran para siswa, pada aplikasi ini nantinya 

dapat mengelola data prestasi maupun pelanggaran 

yang dilakukan oleh siswa, sehingga memudahkan 

para guru dalam melakukan evaluasi terhadap proses 

kegiatan mengajar yang ada di sekolah, serta 

monitoring terhadap para siswa dapat berjalan dengan 

lebih baik. 

Adapun beberapa penelitian yang serupa maupun 

berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh 

Tofik Hidayat, Sekreningsih Nita (2019),  Ayu Della 

Ekaningrum, Elis Hernawati, S.T., M.Kom., Dahliar 

Ananda, S.T., M.T (2019), dan Renaldi, Tri Sagirani,  

Agus Dwi Churniawan  (2018). 

Penelitian yang di angkat oleh Tofik Hidayat, 

Sekreningsih Nita pada tahun 2019 berjudul 

“PERANCANGAN APLIKASI INFORMASI 

MONITORING PRESTASI SISWA SMK NEGERI 5 

MADIUN BERBASIS WEB”, pada penelitian ini 

peneliti mengangkat studi kasus pada SMK Negeri 5 

Madiun, dimana disana dalam melakukan monitoring 

prestasi siswa terhadap kegiatan pendidikan masih 

dengan cara  yang belum terkomputerisasi dalam hal 

ini adalah mencatat pada sebuah buku catatan. 

Permasalah ini membuat pengelolaan data dan 

monitoring prestasi siswa tidak dapat dilakukan secara 

akurat dan terstruktur. Maka dari itu peneliti membuat 

sebuah aplikasi yang memudahkan pengelolaan data, 

serta penyampaian informasi mengenai prestasi siswa 

dapat secara lengkap, efisien dan terstruktur. 

 

Penelitian yang kedua adalah penelitian oleh Ayu 

Della Ekaningrum, Elis Hernawati, S.T., M.Kom., 

Dahliar Ananda, S.T., M.T pada tahun 2019 yang 

berjudul “APLIKASI BIMBINGAN DAN 

KONSELING MENGGUNAKAN PERHITUNGAN 

POIN (STUDI KASUS : SMAN 5 KOTA 

TANGGERANG)” penelitian ini mengangakat sebuah 

kasus dimana pada SMAN 5 Kota Tanggerang yang 

menggunakan perhitungan poin sebagai tolak ukur 

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, akan 

tetapi pada penerapannya pencatatan pelanggaran 

masih menggunakan buku catatan dan nantinya akan 

di rekap pada akhir tahun untuk perhitungan poin 

siswa menggunakan aplikasi pengolahan angka, hal 

ini membuat guru kesulitan dalam merekap data 

pelanggaran siswa dan perhitungan poinnya. maka 

dari itu dibuatlah aplikasi yang mampu mengelola 

data pelanggaran siswa sekaligus melakukan 

perhitungan poin terhadap pelanggaran yang 

dilakukan. 

Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Renaldi, Tri Sagirani, Agus Dwi 

Churniawan pada tahun 2018 yang berjudul 

“RANCANG BANGUN APLIKAI E-POIN UNTUK 

PENCATATAN DATA PELANGGARAN DAN 

PRESTASI AKADEMIK SISWA PADA SMK 

NEGERI 10 SURABAYA” penelitian ini mengangkat 

kasus pengelolaan perhitungan poin prestasi dan 

pelanggaran siswa pada SMK Negeri 10 Surabaya, 

dimana sebelumnya pihak sekolah masih 

menggunakan cara kerja yang belum terkomputerisasi 

pada pengelolaan data prestasi dan pelanggaran siswa. 

Hal ini membuat data yang ada sulit untuk dijadikan 

bahan Analisa terhadap pengaruh palanggaran siswa 

yang berdapmpak pada prestasi baik itu akademik 

maupun non akademik.   

Adapun pengembangan dari penelitian yang 

sudah ada adalah penambahan panduan dasar 

penambahan dan pengurangan poin, adanya fitur 

pencatatan konsultasi siswa maupun wali siswa, serta 

pada aplikasi yang dibuat disesuaikan  dengan sistem 

pelaksanaan konseling siswa pada MIN 3 Tanah Laut. 

Berdasarkan Permasalahan yang telah di uraikan 

di atas maka Penelitian ini mengangkat judul 

“APLIKASI MANAJEMEN E-POINT PRESTASI 

DAN PELANGGARAN SISWA PADA MIN 3 

TANAH LAUT “. 

 

2. ALAT DAN METODE 

Perangkat keras yang digunakan untuk 

mengimplementasikan Aplikasi Manajemen E-Point 

Prestasi Dan Pelanggaran Siswa Pada MIN 3 Tanah 

Laut adalah dengan menggunakan Lenovo Notebook 

dengan spesifikasi : 

1. Processor Intel Pentium IV 1,8 Ghz 

2. RAM DDR3 2Gb 

3. HDD 100 Gb 

4. Printer 



 

Perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengimplementasikan Aplikasi Manajemen E-Point 

Prestasi Dan Pelanggaran Siswa Pada MIN 3 Tanah 

Laut adalah : 

1. Sistem Operasi Windows 10 

2. Adobe Dreamweaver CS 6 

3. Google Chrome 

4. Xampp Versi 3.2.1 

5. PDF Reader 

Adapun dalam pelaksanaan metode penelitian, 

ada beberapa metode yang digunakan, yaitu : 

 

1. Penelitian ini menggunakan berbagai teknik 

dalam mengumpulkan informasi dan bahan 

selama pelaksanaan. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Observasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan melakukan 

penelitian langsung pada objek penelitian 

yaitu MIN 3 Tanah Laut. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada karyawan 

dan pihak yang berhubungan dengan 

MIN 3 Tanah Laut. 

c. Metode Studi Pustaka 

Metode studi pustaka adalah metode 

pengumpulan data dengan studi ke 

perpustakaan dengan  mempelajari dan 

mengutip dari berbagai macam buku-

buku yang berhubungan dengan 

penelitian.  

 

2. Perancangan Pengembangan Perangkat 

Lunak 

Langkah pembuatan sistem yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan Waterfall Development Model, 

metode ini merupakan model klasik yang 

sederhana dengan aliran sistem yang linier 

Output dari setiap tahap merupakan input bagi 

tahap berikutnya. 

 

 
Gambar 1.1 Langkah Pembuatan Sistem 

1. Analysis (Analisis Sistem) 

Menganalisis Kebutuhan Aplikasi dengan 

cara mengamati sistem manajemen point siswa 

pada MIN 3 Tanah Laut, dan mencari 

permasalahan yang ada pada sistem kerja yang 

berjalan. 

2. Design (Perancangan Sistem) 

Merancang Logika Aplikasi yang akan 

dibuat, membuat rancangan database, serta 

rancangan masukan dan keluaran aplikasi yang 

dibuat. Meminta pendapat dan masukan kepada 

pihak MIN 3 Tanah Laut  mengenai aplikasi 

yang dibuat. 

3. Implementation (Implementasi Sistem) 

Impelementasi dilakukan untuk memulai 

membuat aplikasi dengan melakukan 

pengkodean (coding) menggunakan bahasa 

pemrograman Personal Home Page atau biasa 

disingkat dengan sebutan PHP untuk 

menciptakan desain sistem dan aliran proses 

yang telah dirancang sebelumnya. 

4. Testing (Percobaan Sistem) 

Mencoba aplikasi yang telah dibuat dengan 

melakukan uji coba kegiatan E-Point 

Pelanggaran dan Prestasi Siswa Pada MIN 3 

Tanah Laut.  
5. Maintenance (Perawatan Sistem) 

Pada tahap akhir ini, dilakukan perawatan 

software maupun hardware dan perbaikan pada 

aplikasi apabila terjadi bug, melakukan 

penyesuaian ketika ada perubahan pada sistem 

kerja yang berjalan, dan melakukan 

pencadangan data. 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah hasil yang diperolah dari semua 

tahapan pengujian sehingga objek yang diuji dapat 

dinilai dengan data-data dan metode yang digunakan 

dalam tahap pengujian. Adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1 Pengujian Login 

  

 
 



 

Tabel 2 Pengujian Data Guru 

 
 

Tabel 3 Pengujian Siswa 

 
 

Tabel 4 Pengujian Pedoman 

 
 

Tabel 5 Pengujian Pelanggaran Siswa 

 

Tabel 6 Pengujian Prestasi Siswa 

 
 

Tabel 7 Pengujian Konsultasi Siswa 

 
 

Berikut implementasi antarmuka sistem 

bertujuan untuk menerangkan secara singkat 

mengenai Aplikasi Manajemen E-Point Prestasi Dan 

Pelanggaran Siswa Pada MIN 3 Tanah Laut. 

Implementasi antaramuka laporan terbagi menjadi 

implementasi form dan implementasi laporan. 

 

 
Gambar 2 Tampilan Login 

 



 

 
Gambar 3 Tampilan Halaman Depan 

 

Gambar 4 Tampilan Dasboard Admin 

 

 
Gambar 5 Tampilan Data admin/pegawai 

 
Gambar 6 Tampilan Guru 

Gambar 7 Tampilan Data Kelas 



 

Gambar 8 Tampilan Data Siswa 

Gambar 9 Tampilan Detail Siswa 

Gambar 10 Tampilan Data Wali Siswa 

Gambar 11 Tampilan Data Pedoman Siswa 

Gambar 12 Tampilan Point Siswa 

 
Gambar 13 Tampilan Data Pelanggaran Siswa 

 

 
Gambar 14 Tampilan Data Prestasi Siswa 

 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa aplikasi yang dibuat adalah 

aplikasi untuk mengelola data prestasi dan 

pelanggaran siswa pada MIN 3 Tanah Laut dengan 

sistem poin sebagai tolak ukur prestasi dan 

pelanggaran siswa, setiap pelanggaran dan prestasi 

yang dilakukan oleh siswa akan di inputkan pada 

aplikasi, yang nantinya akan mempengaruhi poin yang 

dimiliki oleh setiap siswa berdasarkan panduan 

pengurangan dan penambahan pelanggaran dan 

prestasi siswa sehingga memudahkan para guru dalam 

melakukan evaluasi terhadap proses kegiatan 

mengajar yang ada di sekolah, serta evaluasi terhadap 

peraturan yang ada di sekolah yang diambil dari data 

pelanggaran dan prestasi siswa. 
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