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ABSTRAK
Permasalahan yang ada pada SMA Kartika IV-3 Surabaya adalah
bagaimana merancang dan membangun aplikasi penilaian hasil belajar siswa yang
terintegrasi. Saat ini, ketika guru akan memasukkan nilai siswa, guru tersebut
akan memasukkan nilai siswa dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel,
dalam pencatatan nilai siswa banyak terjadi kesalahan inputan yang dikarenakan
terlalu banyaknya file yang dibuat dalam menilai hasil belajar siswa, dan juga isi
data dari tiap-tiap file dapat diubah oleh semua pihak, sehingga data nilai siswa
menjadi tidak valid untuk dimasukkan menjadi raport siswa.
Berdasarkan permasalahan yang di atas, maka dibutuhkan suatu aplikasi
yang dapat digunakan untuk membantu bagian admin dan guru dalam
mempermudah proses penilaian hasil belajar siswa pada SMA Kartika IV-3
Surabaya.
Hasil

dari

pembuatan

solusi

ini

adalah

sebuah

aplikasi

yang

terkomputerisasi dalam pengolahan data penilaian hasil belajar siswa pada SMA
Kartika IV-3 Surabaya, sehingga guru dapat langsung memasukkan nilai siswa
pada aplikasi, dan siswa dapat langsung melihat nilai yang telah dimasukkan oleh
guru.

Kata Kunci: Website, Penilaian, Penilaian Hasil Belajar Siswa.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Dalam dunia pendidikan, khususnya pada tingkatan sekolah menengah

akhir/sederajat, telah menerapkan pendidikan berbasis teknologi, dimana interaksi
yang terjadi antara siswa dan guru, atau biasa disebut proses belajar mengajar
menggunakan slide presentasi maupun video. Setelah dilakukan revisi dari
kurikulum pembelajaran tahun 2013 dan perubahan dari kurikulum-kurikulum
sebelumnya, membuat siswa diwajibkan untuk mempelajari lebih banyak mata
pelajaran dan lebih banyak melakukan proses belajar secara pribadi atau
mengeksplorasi kemampuan diri mereka sendiri.
Untuk mengelola informasi yang tersedia, dibutuhkan teknologi informasi
yang dapat mengorganisir data dengan baik secara terstruktur sehingga mudah
untuk dipahami. Dengan pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi,
kumpulan data dapat saling terhubung satu dengan yang lainnya, dimana data
tersebut nantinya akan dapat dengan mudah diorganisir kedalam komputer,
sehingga dapat dengan mudah dalam pengaksesan data.
Penggunaan sistem dan perancangan aplikasi yang terkomputerisasi dapat
menyimpan data dengan rapi, mengelola data maupun informasi dapat dilakukan
dengan cepat, tepat, dan akurat dibandingkan dengan cara manual yang belum
terkomputerisasi.
Pemanfaatan teknologi informasi pada SMA Kartika IV-3 Surabaya belum
dilakukan secara efektif dan dalam proses keseharian masih menggunakan cara

1

2

manual untuk melakukan kegiatan operasional, sehingga memerlukan lebih
banyak waktu untuk melakukan kegiatan operasional tersebut. Kegiatan guru
dalam melakukan penilaian terhadap siswa-siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya
masih belum dapat dikatakan akurat, dikarenakan proses yang dilakukan
berulang-ulang sehingga kesalahan dapat terjadi, seperti data yang tidak tercatat,
kurang teliti dalam mencatat data, salah dalam melakukan perhitungan nilai akhir,
dan lain sebagainya.
Dengan permasalahan yang ada pada SMA Kartika IV-3 Surabaya, peneliti
ingin membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan membuat
merancang bangun aplikasi penilaian hasil pembelajaran siswa dengan kurikulum
2013 berbasis web. Dengan adanya aplikasi ini peneliti berharap dapat membantu
memudahkan guru-guru di SMA Kartika IV-3 Surabaya dalam memasukkan nilai
siswa dan menunjang penyampaian informasi nilai secara real time.
1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah

yaitu:
Bagaimana merancang dan membangun aplikasi penilaian hasil belajar siswa pada
SMA Kartika IV-3 Surabaya berbasis web.
1.3

Pembatasan Masalah
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka batasan permasalahan

dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:
1.

Aplikasi ini digunakan pada SMA Kartika IV-3 Surabaya.

2.

Sistem perhitungan berbasis kurikulum 2013 hanya untuk kelas X.

3.

Aplikasi ini mencatat hasil pembelajaran siswa (nilai sikap, nilai pengetahuan,
dan nilai keterampilan).
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4.

Aplikasi ini dapat digunakan oleh 3 (tiga) pihak/user, yaitu administrator,
guru, dan siswa.

5.
1.4

Keamanan pada aplikasi ini hanya sebatas melakukan login kedalam aplikasi.
Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Menghasilkan aplikasi Penilaian Hasil Belajar Siswa yang dapat digunakan
oleh guru SMA Kartika IV-3 Surabaya untuk memasukkan nilai siswa secara
terintegrasi.

2.

Menghasilkan aplikasi Penilaian Hasil Belajar Siswa yang dapat digunakan
oleh siswa dalam menyampaikan informasi mengenai hasil proses belajar
mengajar secara real time.

1.5

Manfaat Penelitian
Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat

dari penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.

Bagi Penulis
Melalui

penelitian

ini,

diharapkan

penulis

dapat

memahami

dan

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan di
Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Penelitian ini digunakan
untuk membantu pihak sekolah untuk mempermudah dalam penyampaian
informasi hasil pembelajaran siswa pada SMA Kartika IV-3 Surabaya.
2.

Bagi SMA KARTIKA IV-3
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak
sekolah terkait penyampaian informasi mengenai hasil pembelajaran siswa
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dan terkait perhitungan nilai akhir siswa, sehingga guru-guru tidak peru
menghitung nilai akhir dari masing-masing siswa.
1.6

Sistematika Penulisan
Laporan Tugas Akhir (TA) ini ditulis dengan sistematika penulisan yang

terdiri dari pendahuluan, landasan teori, analisa dan perancangan sistem,
implementasi dan evaluasi sistem, dan penutup. Diantaranya sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah dan penjelasan
permasalahan secara umum, perumusan masalah serta batasan
masalah yang dibuat, tujuan dan manfaat dari pembuatan Tugas Akhir
serta sistematika penulisan buku ini.

BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini membahas mengenai berbagai macam teori yang mendukung
dalam pembuatan rancang bangun aplikasi penilaian hasil belajar
siswa dengan menggunakan metode perhitungan kurikulum 2013
berbasis web pada sma kartika iv-3 surabaya.

BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
Bab ini membahas analisa dan perancangan sistem. Analisa berisi
mengenai penjelasan dari timbulnya masalah beserta penyelesaiannya
sedangkan perancangan sistem berisi mengenai aplikasi yang akan
dibuat dengan menggunakan System Flow, Data Flow Diagram,
Entity Relationship Diagram, serta desain input dan output.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM
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Bab ini membahas mengenai implementasi dari aplikasi yang telah
dikerjakan mengacu pada aplikasi pembelajaran. Sedangkan evaluasi
untuk mengetahui aplikasi tersebut terhindar dari error serta berjalan
sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi.
BAB V

PENUTUP
Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang dapat
digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan aplikasi dan
pembuatan aplikasi dimasa yang akan datang.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Konsep Penilaian
Menurut Zaenal (2009), penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan

yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang
proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan
berdasarkan kriteria dan pertimbanagan tertentu.
2.1.1 Penilaian Autentik
Menurut

Nurhadi

(2004)

Penilaian

autentik

merupakan

proses

pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian
pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang
mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa
tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai.
2.1.2 Prinsip Penilaian
Penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai
berikut:
1. Mendidik, yakni mampu memberikan sumbangan positif terhadap
peningkatan pencapaian belajar peserta didik. Hasil dari penilaian harus
dapat memberikan umpan balik dan memotivasi peserta didik untuk lebih
giat dalam belajar.
2. Terbuka/transparan, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar
pengambilan keputusan diketahui oleh pihak yang terkait.
6

7

3. Menyeluruh, yakni meliputi berbagai aspek kompetensiyang akan dinilai.
Penilaian yang menyeluruh meliputi ranah pengetahuan (kognitif),
keterampilan (psikomotor), sikap dan nilai (afektif) yang direfleksikan
dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.
4. Terpadu dengan pembelajaran, yakni menilai apapun yang dikerjakan
peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dinilai, baik dari ranah
kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Dengan demikian penilaian tidak
hanya dilakukan setelah peserta didik menyelesaikan pokok bahasan
tertentu, melainkan saat mereka sedang melakukan proses pembelajaran.
5. Objektif, yakni tidak terpengaruh oleh pertimbangan subjektif penilai.
6. Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap untuk
memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik
sebagai hasil kegiatan belajarnya.
7. Berkesinambungan, yakni dilakukan secara terus menerus sepanjang
berlangsungnya kegiatan pembelajaran.
8. Adil, yakni tidak ada peserta didik yang diuntungkan atau dirugikan
berdasarkan latar belakang social-ekonomi, budaya, agama, Bahasa, suku
bangsa, warna kulit, dan jender.
9. Menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam
menentukan kelulusan peserta didik.
2.1.3 Penilaian oleh Satuan Pendidikan
Menurut Kemendikbud (2015), penilaian hasil belajar oleh satuan
pendidikan merupakan proses pengumpulan data/informasi tentang capaian
pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan
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yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan
ujian sekolah.
Penilaian akhir merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester dan/atau akhir tahun,
sedangkan ujian sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau
penyelesaian dari suatu pendidikan.
2.1.4 Fungsi Penilaian
Menurut Kusaeri dan Suprananto (2012), tujuan penilaian diarahkan pada
empat hal berikut:
1. Penelusuran (keeping track), yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran
tetap sesuai dengan rencana,
2. Pengecekan (cheking-up), yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan
yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran,
3. Pencarian (finding-out), yaitu mencari dan menemukan hal-hal yang
menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran,
4. Penyimpulan (summing-up), yaitu untuk menyimpulkan apakah siswa telah
meguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum.
2.1.5 Tujuan Penilaian
Menurut Sudjana (2009), tujuan maupun manfaat dari penilaian terhadap
hasil belajar, diantaranya sebagai berikut:
a. Mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan
dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang
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ditempuhnya. Dengan pendeskripsian kecakapan tersebut dapat diketahui pula
posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan siswa lainnya.
b. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni
seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku siswa ke arah
tujuan pendidikan yang diharapkan.
c. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan
penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta sistem
pelaksanaannya.

d. Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak sekolah kepada
pihak-pihak yang berkepentingan.
2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Menurut Djamarah (2006), hasil pembelajaran dipengaruhi oleh faktorfaktor sebagai berikut:
a. Faktor Eksternal
Faktor eksternal dapat bersumber dari lingkungan belajar disekolah seperti:
1. Tujuan
Tujuan adalah serangkaian pedoman maupun sasaran yang akan dicapai
dalam proses pembelajaran. Pencapaian tujuan pembelajaran merupakan salah
satu bentuk dari keberhasilan dari proses pembelajaran.
2. Pendidik
Tenaga pendidik dalam hal ini adalah guru yang dalam proses pembelajaran
bertugas memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswa dengan perbedaan
karakteristik dan latarbelakang siswa yang berbeda-beda.
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3. Anak Didik
Siswa adalah pelaku dalam kegiatan pembelajaran yang melakukan proses
belajar yang mengalami perubahan perilaku akibat adanya proses belajar.
4. Kegiatan Pembelajaran
Pola umum kegiatan pembelajaran berupa interaksi antara guru dengan anak
didik dan bahan sebagai perantara. Dalam proses pembelajaram guru memberikan
kegiatan pembelajaran yang dimana kegiaran pembelajaran akan memberikan
pengaruh pada hasil belajar siswa. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan
strategi pembelajafran yang tepat akan menentukan kualitas dan pencapaian
tujuan dari hasil belajar yang dicapai.
5. Sarana dan Fasilitas
Sarana maupun fasilitas yang mendukung proses pembelajaran, seperti
ruangan kelas yang tennag, nyaman, meja kursi yang dipakai siswa dalam kondisi
yang baik, maupun alat fasilitas pendukung lainnya yang masih layak
dipergunakan oleh siswa selama pembelajaran.
6. Bahan dan Alat Evaluasi
Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapa dikurikulum pembelajaran
yang dimana bahan pelajaran tersebut sudah dipelajari oleh siswa guna
kepentingan ulangan. Alat evaluasi yang umum digunakan adalah: benar-salah
(true-false),

pilihan

ganda

(multiple-choice),

melengkapi (completion), dan essay.

menjodohkan

(matching),
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7. Suasana Evaluasi
Pelaksanaan evaluasi umumnya dilaksanakan didalam kelas, dengan
membagi jumlah anak didik berdasarkan kelas masing-masing. Pembagian jumlah
siswa mempengaruhi suasana evaluasi. Selama evaluasi siswa diawasi dengan
seorang pengawas yang mengamati sikap, gerak-gerik yang dilakukan oleh anak
didik.
b. Faktor Internal
Faktor internal seperti faktor fisiologis berupa faktor kesehatan baik dari
segi kondisi fisik maupun dari kondisi panca indera dan faktor psikologis berupa
minat, bakat, motivasi, intelegensi, kepribadian, kesiapan, perhatian.
2.2

Penilaian Sikap

2.2.1 Pengertian Penilaian Sikap
Menurut Kemendikbud (2015), penilaian sikap adalah penilaian terhadap
kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam
kelas maupun di luar kelas. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda
dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang
digunakan juga berbeda.

2.2.2 Teknik Penilaian Sikap
Menurut Kemendikbud (2015), Penilaian sikap dilakukan oleh guru mata
pelajaran, guru bimbingan konseling (BK), dan wali kelas, melalui observasi yang
dicatat dalam jurnal. Teknik penilaian sikap dijelaskan pada gambar 2.1:
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Gambar 2.1 Skema Penilaian Sikap
a.

Observasi
Observasi dalam penilaian sikap peserta didik merupakan teknik yang

dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku. Asumsinya
setiap peserta didik pada dasarnya berperilaku baik sehingga yang perlu dicatat
hanya perilaku yang sangat baik (positif) atau kurang baik (negatif) yang
berkaitan dengan indikator sikap spiritual dan sikap sosial.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penilaian sikap dengan
teknik observasi:
1. Jurnal digunakan oleh guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas selama
periode satu semester.
2. Jurnal oleh guru mata pelajaran dibuat untuk seluruh peserta didik yang
mengikuti mata pelajarannya. Jurnal oleh guru BK dibuat untuk semua peserta
didik yang menjadi tanggung jawab bimbingannya, dan jurnal oleh wali kelas
digunakan untuk satu kelas yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Hasil observasi guru mata pelajaran dan guru BK diserahkan kepada wali kelas
untuk diolah lebih lanjut.
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4. Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal tidak terbatas
pada butir-butir sikap (perilaku) yang hendak ditumbuhkan melalui
pembelajaran yang saat itu sedang berlangsung sebagaimana dirancang dalam
RPP, tetapi dapat mencakup butir-butir sikap lainnya yang ditanamkan dalam
semester itu, jika butir-butir sikap tersebut muncul/ditunjukkan oleh peserta
didik melalui perilakunya.
5. Catatan dalam jurnal dilakukan selama satu semester sehingga ada
kemungkinan dalam satu hari perilaku yang sangat baik dan/atau kurang baik
muncul lebih dari satu kali atau tidak muncul sama sekali.
6. Perilaku peserta didik yang tidak menonjol (sangat baik atau kurang baik) tidak
perlu dicatat dan dianggap peserta didik tersebut menunjukkan perilaku baik
atau sesuai dengan norma yang diharapkan.
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Gambar 2.2 Contoh Format dan Pengisian Jurnal Guru Mata Pelajaran
b.

Penilaian Diri
Penilaian diri dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk

mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berperilaku. Selain itu
penilaian diri juga dapat digunakan untuk membentuk sikap peserta didik terhadap
mata pelajaran. Hasil penilaian diri peserta didik dapat digunakan sebagai data
konfirmasi. Penilaian diri dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan
kepribadian peserta didik, antara lain sebagai berikut:
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1.

Dapat menumbuhkan rasa percaya diri, karena diberi kepercayaan untuk
menilai diri sendiri.

2.

Peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan diri, karena ketika
melakukan penilaian harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki.

3.

Dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat
jujur, karena dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian.

4.

Membentuk sikap terhadap mata pelajaran/pengetahuan.

Instrumen yang digunakan untuk penilaian diri berupa lembar penilaian diri
yang dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak bermakna ganda,
dengan bahasa lugas yang dapat dipahami peserta didik, dan menggunakan format
sederhana yang mudah diisi peserta didik. Penilaian diri oleh peserta didik
dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri.
2. Menentukan indikator yang akan dinilai.
3. Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.
4. Merumuskan format penilaian, berupa daftar cek (checklist) atau skala
penilaian (rating scale), atau dalam bentuk esai untuk mendorong peserta didik
mengenali diri dan potensinya.

16

Gambar 2.3. Contoh Lembar Penilaian Diri
c.

Penilaian Antar Teman
Penilaian antarteman adalah penilaian dengan cara peserta didik saling

menilai perilaku temannya. Penilaian antarteman dapat mendorong: (a).
objektifitas peserta didik, (b). empati, (c). mengapresiasi keragaman/perbedaan,
dan (d). refleksi diri. Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antarteman dapat
digunakan sebagai data konfirmasi. Instrumen yang digunakan berupa lembar
penilaian antar teman. Kriteria penyusunan instrumen penilaian antar teman
sebagai berikut:
1.

Sesuai dengan indikator yang akan diukur.

2.

Indikator dapat diukur melalui pengamatan peserta didik.

3.

Kriteria penilaian dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak
berpotensi munculnya penafsiran makna ganda/berbeda.
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4.

Menggunakan bahasa lugas yang dapat dipahami peserta didik.

5.

Menggunakan format sederhana dan mudah digunakan oleh peserta didik.

6.

Indikator menunjukkan sikap/perilaku peserta didik dalam situasi yang nyata
atau sebenarnya dan dapat diukur.

Gambar 2.4. Contoh Lembar Penilaian Antar Teman
2.3

Penilaian Pengetahuan

2.3.1 Pengertian Penilaian Pengetahuan
Menurut Kemendikbud (2015), penilaian pengetahuan merupakan
penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah
sampai tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian.
Pendidik menetapkan teknik penilaian sesuai dengan karakteristik kompetensi
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yang akan dinilai. Penilaian dimulai dengan perencanaan pada saat menyusun
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan mengacu pada silabus.
2.3.2 Teknik Penilaian Pengetahuan
Menurut Kemendikbud (2015), berbagai teknik penilaian pengetahuan dapat
digunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing kompetensi dasar. Teknik
yang biasa digunakan adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Namun tidak
menutup kemungkinan digunakan teknik lain yang sesuai, misalnya portofolio dan
observasi. Skema penilaian pengetahuan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.5. Skema Penilaian Pengetahuan
a.

Tes Tertulis
Tes tertulis adalah tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis

untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta tes. Tes
tertulis menuntut respons dari peserta tes yang dapat dijadikan sebagai
representasi dari kemampuan yang dimiliki. Instrumen tes tertulis dapat berupa
soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian.
Pengembangan instrumen tes tertulis mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menetapkan tujuan tes, yaitu untuk seleksi, penempatan, diagnostik, formatif,
atau sumatif.
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2. Menyusun kisi-kisi, yaitu spesifikasi yang digunakan sebagai acuan menulis
soal. Kisi-kisi memuat rambu-rambu tentang kriteria soal yang akan ditulis,
meliputi KD yang akan diukur, materi, indikator soal, bentuk soal, dan nomor
soal. Dengan adanya kisi-kisi, penulisan soal lebih terarahsesuai dengan tujuan
tes dan proporsi soal per KD atau materi yang hendak diukur lebih tepat.
3. Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal.
4. Menyusun pedoman penskoran sesuai dengan bentuk soal yang digunakan.
Pada soal pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan jawaban singkat disediakan
kunci jawaban karena jawaban dapat diskor dengan objektif. Sedangkan untuk
soal uraian disediakan pedoman penskoran yang berisi alternatif jawaban dan
rubrik dengan rentang skor.
5. Melakukan analisis kualitatif (telaah soal) sebelum soal diujikan.

Gambar 2.6. Contoh Kisi-kisi
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Setelah menyusun kisi–kisi, selanjutnya mengembangkan butir soal dengan
memperhatikan kaidah penulisan butir soal meliputi substansi/materi, konstruksi,
dan bahasa.
1.

Tes tulis bentuk pilihan ganda
Butir soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal (stem) dan pilihan jawaban

(option). Untuk tingkat SMA biasanya digunakan 5 (lima) pilihan jawaban. Dari
kelima pilihan jawaban tersebut, salah satu adalah kunci (key) yaitu jawaban yang
benar atau paling tepat, dan lainnya disebut pengecoh (distractor).
2.

Tes Tulis Bentuk Uraian
Tes tulis bentuk uraian atau esai menuntut peserta didik untuk

mengorganisasikan dan menuliskan jawaban dengan kalimatnya sendiri.
b.

Tes Lisan
Tes lisan merupakan pemberian soal/pertanyaan yang menuntut peserta

didik menjawab secara lisan, dan dapat diberikan secara klasikal ketika
pembelajaran. Jawaban peserta didik dapat berupa kata, frase, kalimat maupun
paragraf. Tes lisan menumbuhkan sikap peserta didik untuk berani berpendapat.
Rambu-rambu pelaksanaan tes lisan sebagai berikut:
1.

Tes lisan dapat digunakan untuk mengambil nilai (assessment of learning)
dan dapat juga digunakan sebagai fungsi diagnostik untuk mengetahui
pemahaman peserta didik terhadap kompetensi dan materi pembelajaran
(assessment for learning).
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2.

Pertanyaan harus sesuai dengan tingkat kompetensi dan lingkup materi pada
kompetensi dasar yang dinilai.

3.

Pertanyaan diharapkan dapat mendorong peserta didik dalam mengonstruksi
jawaban sendiri.

4.

Pertanyaan disusun dari yang sederhana ke yang lebih komplek.

Gambar 2.7. Contoh Pertanyaan Tes Lisan.
c.

Penugasan
Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur

dan/atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan yang digunakan untuk mengukur
pengetahuan (assessment of learning)dapat dilakukan setelah proses pembelajaran
sedangkan penugasan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan
(assessment for learning) diberikan sebelum dan/atau selama proses pembelajaran.
Penugasan dapat berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara
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individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Rambu-rambu
penugasan antara lain sebagai berikut:
1.

Tugas mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar.

2.

Tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik, selama proses pembelajaran atau
merupakan bagian dari pembelajaran mandiri.

3.

Pemberian tugas disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik.

4.

Materi penugasan harus sesuai dengan cakupan kurikulum.

5.

Penugasan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik
menunjukkan kompetensi individualnya meskipun tugas diberikan secara
kelompok.

6.

Pada tugas kelompok, perlu dijelaskan rincian tugas setiap anggota
kelompok.

7.

Tampilan kualitas hasil tugas yang diharapkan disampaikan secara jelas.

8.

Penugasan harus mencantumkan rentang waktu pengerjaan tugas.
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Gambar 2.8. Contoh Penugasan
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Gambar 2.9. Contoh Rubrik Penilaian Tugas

Gambar 2.10. Contoh Pengisian Hasil Penilaian Tugas

25

Keterangan:
 Skor maksimal = banyaknya kriteria x skor tertinggi setiap kriteria.
Pada contoh di atas, skor maksimal =
 Nilai tugas =
 Pada contoh di atas nilai tugas Adi =
d.

Observasi
Observasi selama proses pembelajaran selain dilakukan untuk penilaian

sikap, juga dapat dilakukan untuk penilaian pengetahuan, misalnya pada waktu
diskusi atau kegiatan kelompok. Teknik ini merupakan cerminan dari penilaian
autentik.

Gambar 2.11. Contoh Format Observasi Terhadap Diskusi Kelompok
Hasil observasi digunakan untuk mendeteksi kelemahan/kekuatan
penguasaan kompetensi pengetahuan dan memperbaiki proses pembelajaran
khususnya pada indikator yang belum muncul.
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2.4

Penilaian Keterampilan

2.4.1 Pengertian Penilaian Keterampilan
Menurut Kemendikbud (2015), Penilaian keterampilan adalah penilaian
untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar
pada KI-4.
Penilaian keterampilan menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu
kompetensi tertentu. Ketuntasan belajar untuk keterampilan ditentukan oleh
satuan pendidikan, secara bertahap satuan pendidikan terus meningkatkan kriteria
ketuntasan belajar dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masingmasing satuan pendidikan sebagai bentuk peningkatan kualitas hasil belajar.
2.4.2 Teknik Penilaian Keterampilan
Menurut Kemendikbud (2015), Penilaian keterampilan dapat dilakukan
dengan berbagai teknik antara lain penilaian praktik/kinerja, proyek, dan
portofolio. Teknik penilaian lain dapat digunakan sesuai dengan karakteristik KD
pada KI-4pada mata pelajaran yang akan diukur. Instrumen yang digunakan
berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik.
Skema penilaian keterampilan dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 2.12. Skema Penilaian Keterampilan
a.

Penilaian Unjuk kerja/kinerja/praktik
Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan dengan cara mengamati

kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan
untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan
tugas tertentu seperti: praktikum di laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga,
presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca
puisi/deklamasi. Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik perlu mempertimbangkan
hal-hal seperti berikut:
1. Langkah-langkah

kinerja

yang

perlu

dilakukan

peserta

didik untuk

menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.
2. Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut.
3. Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
4. Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga dapat diamati.
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5. Kemampuan yang akan dinilai selanjutnya diurutkan berdasarkan langkahlangkah pekerjaan yang akan diamati.
Pengamatan unjuk kerja/kinerja/praktik perlu dilakukan dalam berbagai
konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Misalnya
untuk menilai kemampuan berbicara yang beragam dilakukan pengamatan
terhadap kegiatan-kegiatan seperti: diskusi dalam kelompok kecil, berpidato,
bercerita, dan wawancara. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja perlu disiapkan
format observasi dan rubrik penilaian untuk mengamati perilaku peserta didik
dalam melakukan praktik atau produk yang dihasilkan.

29

Gambar 2.13. Contoh Penilaian Kinerja/Praktik
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Gambar 2.14. Contoh Pengisian Format Penilaian Kinerja/Praktik
Keterangan:


Skor maksimal = jumlah skor tertinggi setiap kriteria.
Pada contoh di atas, skor maksimal =



Nilai praktik =



Pada contoh di atas nilai praktik Adi =

(dibulatkan

menjadi 74)
b.

Penilaian Proyek
Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas

meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan, yang harus
diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi
mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan
penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman,
kemampuan mengaplikasikan, inovasi dan kreativitas, kemampuan penyelidikan
dan kemampuan peserta didik menginformasikan mata pelajaran tertentu secara
jelas. Pada penilaian proyek setidaknya ada empat hal yang perlu dipertimbangkan
yaitu pengelolaan, relevansi, keaslian, dan inovasi dan kreativitas, antara lain
sebagai berikut:
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1.

Pengelolaan yaitu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari
informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan.

2.

Relevansi yaitu kesesuaian topik, data, dan hasilnya dengan KD atau mata
pelajaran.

3.

Keaslian yaitu proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil
karya sendiri dengan mempertimbangkan kontribusi pendidik dan pihak lain
berupa bimbingan dan dukungan terhadap proyek yang dikerjakan peserta
didik.

4.

Inovasi dan kreativitas yaitu proyek yang dilakukan peserta didik terdapat
unsur-unsur baru (kekinian) dan sesuatu yang unik, berbeda dari biasanya.
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Gambar 2.15. Contoh Penilaian Proyek
Rumus perhitungan nilai proyek:
Nilai Proyek =

c.

Penilaian Produk
Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat

produk-produk, teknologi, dan seni. Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap
dan setiap tahap perlu diadakan penilaian antara lain sebagai berikut:
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1. Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dan
merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain
produk.
2. Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan peserta
didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik.
3. Tahap penilaian produk (appraisal), meliputi: penilaian produk yang
dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan, misalnya berdasarkan,
tampilan, fungsi dan estetika.
Penilaian produk biasanya menggunakan cara analitik atau holistik.
1. Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan
terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan
(tahap: persiapan, pembuatan produk, penilaian produk).
2. Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya
dilakukan hanya pada tahap penilaian produk.

Gambar 2.16. Contoh Penilaian Produk
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e.

Penilaian Portofolio
Penilaian portofolio dilakukan untuk menilai karya-karya peserta didik

secara bertahap dan pada akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan
dan dipilih bersama oleh pendidik dan peserta didik. Karya-karya terbaik menurut
pendidik dan peserta didik disimpan dalam folder dokumen portofolio. Pendidik
dan peserta didik harus mempunyai alasan yang sama mengapa karya-karya
tersebut disimpan di dalam dokumen portofolio. Setiap karya pada dokumen
portofolio harus memiliki makna atau kegunaan bagi peserta didik, pendidik, dan
orang lain. Agar penilaian portofolio menjadi efektif, pendidik dan peserta didik
perlu menentukan ruang lingkup penggunaan portofolio antara lain sebagai
berikut:
1. Setiap peserta didik memiliki dokumen portofolio sendiri yang memuat hasil
belajar pada setiap mata pelajaran atau setiap kompetensi.
2. Menentukan jenis hasil kerja/karya yang perlu dikumpulkan/disimpan.
3. Pendidik memberi catatan (umpan balik) berisi komentar dan masukan untuk
ditindaklanjuti peserta didik.
4. Peserta didik harus membaca catatan pendidik dengan kesadaran sendiri dan
menindaklanjuti masukan pendidik untuk memperbaiki hasil kayanya.
5. Catatan pendidik dan perbaikan hasil kerja yang dilakukan peserta didik diberi
tanggal, sehingga dapat dilihat perkembangan kemajuan belajar peserta didik.
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Rambu-rambu penyusunan dokumen portofolio antara lain sebagai berikut:
1. Dokumen portofolio berupa karya/tugas peserta didik dalam periode tertentu
dikumpulkan dan digunakan oleh pendidik untuk mendeskripsikan capaian
kompetensi keterampilan.
2. Dokumen portofolio disertakan pada waktu penerimaan rapor kepada
orangtua/wali peserta didik, sehingga orangtua/wali mengetahui perkembangan
belajar putera/puterinya. Orangtua/wali peserta didik diharapkan dapat
memberi komentar/catatan pada dokumen portofolio sebelum dikembalikan ke
satuan pendidikan.
3. Pendidik pada kelas berikutnya menggunakan portofolio sebagai informasi
awal peserta didik yang bersangkutan.
2.5

Alur Penghitungan Nilai Kurikulum 2013

2.5.1 Alur Penghitungan Nilai Akademis

Gambar 2.17 Alur Penghitungan Nilai Akademis
Pada gambar 2.17 diatas, dijelaskan bahwa dalam penghitungan nilai
akademis siswa, dilakukan melalui langkah mengisi nilai kriteria penilaian pada
sebuah rubrik penilaian akademis yang meliputi tes tertulis, tes lisan, dan
penugasan, dengan indikator nilai yang telah dicantumkan pada masing-masing
kriteria penilaian, yang kemudian setelah memilih indikator nilai, aplikasi akan
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mencari jumlah indikator nilai yang didapat oleh seorang siswa, nilai indikator
tertinggi pada kriteria penilaian, dan banyaknya kriteria. Untuk menghitung nilai
akhir akademis, setelah diketahui jumlah indikator nilai yang didapat, nilai
indikator tertinggi, dan banyaknya kriteria, maka aplikasi menghitung nilai akhir
akademis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Nilai Akhir Akademis =

2.5.2 Alur Penghitungan Nilai Keterampilan

Gambar 2.18 Alur Penghitungan Nilai Keterampilan
Pada gambar 2.18 diatas, dijelaskan bahwa dalam penghitungan nilai
keterampilan siswa, dilakukan melalui langkah memilih tipe penilaian yang terdiri
dari penilaian praktik, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian
portofolio, langkah selanjutnya yaitu mengisi nilai kriteria penilaian pada sebuah
rubrik penilaian keterampilan, dengan indikator nilai yang telah dicantumkan pada
masing-masing kriteria penilaian, yang kemudian setelah memilih indikator nilai,
aplikasi akan mencari jumlah indikator nilai yang didapat oleh seorang siswa,
nilai indikator tertinggi pada kriteria penilaian, dan banyaknya kriteria. Untuk
menghitung nilai perhitungan pada masing-masing tipe penilaian keterampilan,
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setelah diketahui jumlah indikator nilai yang didapat, nilai indikator tertinggi, dan
banyaknya kriteria, maka aplikasi menghitung nilai perhitungan pada masingmasing tipe penilaian keterampilan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Nilai Perhitungan =

Setelah nilai pada masing-masing tipe penilaian terhitung, aplikasi secara
otomatis akan menghitung nilai akhir keterampilan dengan rumus sebagai berikut:
Nilai Akhir Keterampilan =

2.6

Konsep Dasar Web

2.6.1 Pengertian Website
Menurut Lukmanul (2004), Website merupakan fasilitas internet yang
menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen
pada website disebut dengan web page dan link dalam website memungkinkan
pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain (hypertext), baik diantara
page yang disimpan dalam server yang sama maupun server diseluruh dunia.
Berdasarkan sifatnya, suatu website dibagi menjadi dua antara lain sebagai
berikut:
1. Website Statis
Website Statis merupakan sebuah web yang halamannya tidak berubah,
biasanya untuk melakukan perubahan dilakukan secara manual dengan mengubah
kode. Website statis memiliki informasi satu arah, yakni hanya berasal dari
pemilik website saja, hanya bisa di-update oleh pemiliknya saja.
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2. Website Dinamis
Merupakan web yang halaman selalu update, biasanya terdapat halaman
back-end (halaman administrator) yang digunakan untuk menambah atau
mengubah konten. Web dinamis membutuhkan database untuk menyimpan.
Website dinamis mempunyai arus informasi dua arah, yakni berasal dari pengguna
dan pemilik, sehingga peng-update-an dapat dilakukan oleh pengguna dan juga
pemilik website.
2.6.2 Pengertian Web Browser
Menurut Shelly dan Vermaat (2011) web browser atau browser adalah
perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan
melihat halaman web atau mengakses program web 2.0.
2.6.3 Pengertian Web Server
Menurut Nugroho (2004) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan web
server adalah sebuah bentuk dari server yang khusus digunakan untuk menyimpan
halaman website atau home page. Sebuah komputer dapat dikatakan sebagai web
server apabila komputer tersebut memilki suatu program server yang disebut
PWS atau Personal Web Service.
2.7

Pengertian Database
Menurut Waliyanto (2000) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

sistem basis data merupakan suatu gabungan dan juga perpaduan antara basis data
(database) dengan suatu sistem manajemen basis data (SMBD) atau yang juga
lebih sering dikenal dengan istilah DBMS (Database Management System).
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2.8

SMA Kartika IV-3 Surabaya
SMA Kartika IV-3 Surabaya adalah sekolah swasta milik Yayasan Kartika

Jaya Koordinator XIV Makorem 084. Pada tahun 1984 yang dulunya bernama
SMA Putra Wijaya berubah status menjadi disamakan dengan NSS 30456011030.
Tahun 1996 SMA Putra Wijaya berganti nama menjadi SMA Kartika V-3, NSS
304056010030 di bawah Yayasan Kartika Jaya dengan akte pendirian nomor 20,
tanggal 2 Januari 1996.
Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 14 Juli 2005 terjadi perubahan
nama dari SMA Kartika V-3 berubah menjadi SMA Kartika IV-3 dengan status
sekolah Terakreditasi – B (25 Januari 2005) dan pada tanggal 28 November 2008
status sekolah SMA Kartika IV-3 berubah menjadi Terakreditasi – A sampai
sekarang.
SMA Kartika IV-3 Surabaya yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 38
kelurahan Sawunggaling, kecamatan Wonokromo, Surabaya, propinsi Jawa
Timur, bernaung di bawah sebuh yayasan bernama Persit Kartika Candra Kirana
dengan pengelola sekolah Yayasan Kartika Candra Kirana Cabang XIV Makorem
084.
2.9

Software Development Life Cycle (SDLC)
Software Development Life Cycle (SDLC) atau siklus hidup pengembangan

perangkat lunak dimulai dari perencanaan, pengembangan (survey, analisa, desain,
pembuatan, implementasi, pemeliharaan) dan dievaluasi secara terus menerus
untuk menetapkan apakah sistem informasi tersebut masih layak diaplikasikan,
jika tidak, sistem informasi tersebut akan diganti dengan yang baru dan dimulai
dari perencanaan kembali.
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Menurut Turban (2010), System Development Life Cycle (SDLC)
merupakan kerangka kerja terstruktur yang terdiri atas proses-proses yang
berurutan dalam dikembangkannya sistem informasi.
2.9.1 Model Waterfall
Model Waterfall merupakan model yang paling banyak digunakan didalam
Software Engineering. Metode Waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.19:

Gambar 2.19. Model Waterfall
Setiap tahapan dari model ini harus diselesaikan terlebih dahulu secara
penuh sebelum meneruskan ke tahapan berikutnya, dengan tujuan untuk
menghindari terjadinya pengulangan tahapan tersebut. Proses ini cocok untuk
diterapkan dalam pengembangan “mass product”. Metode waterfall dibagi
menjadi 6 tahapan, antara lain sebagai berikut:
a.

System / Information Engineering and Modeling
Permodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan

sistem yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Hal ini sangat penting,
mengingat software harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang lain
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seperti hardware, database, dsb. Tahap ini sering disebut dengan Project
Definition.
b.

Software Requirements Analysis
Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software.

Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat, maka para software
engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software.
c.

Design
Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan diatas

menjadi representasi ke dalam bentuk “blueprint” software sebelum coding
dimulai. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah
disebutkan pada tahap sebelumnya. Seperti 2 aktivitas sebelumnya, maka proses
ini harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software.
d.

Coding
Desain yang telah dibuat kemudian diubah bentuknya menjadi bentuk

yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui
proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap design yang secara
teknis nantinya dikerjakan oleh programmer.
e.

Testing / Verification
Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian juga dengan

software. Semua fungsi-fungsi software harus diujicobakan, agar software bebas
dari error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah
didefinisikan sebelumnya.
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f.

Maintenance
Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah

pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu.
Ketika dijalankan mungkin saja masih terjadi sedikit error yang tidak ditemukan
sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software
tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal
perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem operasi, atau perangkat lainnya.
2.9.2 Perancangan Desain Perangkat Lunak
Dalam hal mengenai perancangan desain perlu diperhatikan adalah sistem
yang disusun harus tersusun dengan baik dan berkembang. Langkah langkah yang
harus dilakukan dalam perancangan dan pembuatam suatu sistem adalah sebagai
berikut:
a. System Flowchart
Menurut Jogiyanto (2005) Bagan alir sistem (System Flowchart)
merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari
sistem. Bagan alir menunjukkan apa yang dikerjakan sistem. Berikut adalah
pedoman menurut jogiyanto dalam menggambarkan suatau bagan alir, analisis
sistem atau pemograman antara lain sebagai berikut:
1. Bagan alir sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri
dari suatu halaman.
2. Kegiatan didalam bagan alir harus ditunjukan dengan jelas.
3. Harus ditunjukan darimana kegiatan akan dimulai dan dimana akan
berakhirnya.

43

4. Masing-masing kegiatan di dalam bagan alir harus di dalam urutan yang
semestinya.
5. Kegiatan yang terpotong dan harus disambung kembali dengan memberikan
tanda pengubung atau simbol yang jelas.
6. Gunakaan simbol-simbol bagan alir yang standar dan mudah di mengerti.
b. Context Diagram
Menurut Kristanto (2008), Context Diagram adalah sebuah diagram
sederhana yang menggambarkan hubungan antara entity luar, masukkan dan
keluaran sistem. Diagram konteks direpresentasikan dengan lingkaran tunggal
yang mewakili keseluruhan sistem.
c. DFD (Data Flow Diagram)
Menurut Kristanto (2008), DFD adalah suatu model logika data atau proses
yang dibuat untuk menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data
yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan
data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenalkan
pada data tersebut.
d. ERD (Entity Relationship Diagram)
Menurut Sutanta (2011), Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan
suatu model data yang dikembangkan berdasarkan objek. Entity Relationship
Diagram (ERD) digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis
data kepada pengguna secara logis. Entity Relationship Diagram (ERD)
didasarkan pada suatu persepsi bahwa real world terdiri atas objek-objek dasar
tersebut.
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Entity Relationship Diagram dibagi menjadi dua jenis model antara lain
sebagai berikut:
1. Conceptual Data Model (CDM)
CDM adalah jenis model data yang menggambarkan hubunga antar tabel
konseptual.
2. Physical Data Model (PDM)
PDM adalah jenis model data yang menggambarkan hubungan antar table
secara fisikal.
2.9.3 Pembangunan Perangkat Lunak
Menurut Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE Std 2-2)
(2004), software contruction adalah tahap pengkodean untuk membangun sistem
sesuai dengan hasil desain sistem yang telah dirancang sebelumnya. Dalam proses
ini digunakan beberapa software pendukung antara lain sebagai berikut:
a. PHP
Menurut Rudianto

(2011), PHP adalah bahasa server-side–scripting

yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis.
PHP merupakan server-side-scripting, maka sintaks dan perintah-perintah PHP
akan diesksekusi di server, kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser
dengan format HTML.
b. XAMPP
Menurut Riyanto (2010), XAMPP merupakan paket PHP dan MySQL
berbasis

open

source,

yang

dapat

digunakan

sebagai

tool

pembantu

pengembangan aplikasi berbasis PHP. XAMPP mengkombinasikan beberapa
paket perangkat lunak berbeda ke dalam satu paket.
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c. MySQL
Menurut Rudianto (2011), MySQL merupakan salah satu jenis database
server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi
web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya.
d. Adobe Dreamweaver CS6
Menurut Sadeli (2013), Adobe Dreamweaver CS6 adalah suatu perangkat
lunak web editor keluaran Adobe System yang digunakan untuk membangun dan
mendesain suatu website dengan fitur-fitur yang menarik dan kemudahan dalam
penggunaannya.
2.9.4 Pengujian Perangkat Lunak (Software Testing)
Menurut

Romeo

(2006),

Software

Testing

merupakan

proses

mengoperasikan software dalam suatu kondisi yang dikendalikan untuk verifikasi,
mendeteksi error dan validasi. Verifikasi merupakan cara untuk mengecek atau
mengetes entitas-entitas, termasuk software, untuk pemenuhan dan konsistensi
dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Pada
permasalahan yang ada pada SMA Katika IV-3 Surabaya penulis menggunakan
metode pengujian Black Box Testing dalam tahap pengujian.
Pengujian Black Box dilakukan tanpa mengetahui detail dari struktur
internal suatu sistem atau komponen dari sistem yang akan diuji. Pengujian Black
Box difokuskan pada kebutuhan fungsional suatu sistem. Pengujian Black Box
melakukan pengecekan terhadap system dalam menguji system tersebut terbebas
dari error dan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan yang telah dirancang
sebelumnya.

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1

Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam rancang bangun aplikasi

penilaian hasil pembelajaran siswa menggunakan metode penghitungan kurikulum
2013 berbasis web pada SMA Kartika IV-3 Surabaya dengan menggunakan model
Waterfall. Adapun tahapan dalam metode waterfall antara lain sebagai berikut:

Gambar 3.1. Siklus Hidup Pengembangan Sistem Metode Waterfall
1. Survei Sistem
Kebutuhan Siswa terkait hasil pembelajaran dan kebutuhan untuk mengatur
waktu belajar, maka dari itu dibutuhkan aplikasi penilaian hasil belajar siswa
berbasis web sebagai sarana penyampaian informasi mengenai perkembangan
hasil belajar siswa sehingga siswa maupun orang tua/wali murid dapat mengawasi
hasil belajar siswa untuk lebih baik lagi.
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2.

Analisa Sistem
Pada tahapan ini akan dilakukan analisa dan kebutuhan dari pengguna

aplikasi khususnya dari pihak SMA Kartika IV-3 Surabaya untuk mendapatkan
informasi terkait penilaian hasil pembelajaran siswa. Data-data yang dibutuhkan
terkait penilaian hasil pembelajaran siswa meliputi: (1) peyampaian hasil belajar
siswa, (2) penyampaian grafik hasil belajar siswa tiap tahunnya.
3. Desain Sistem
Pada tahapan ini akan dilakukan perancangan desain interface front-end
yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi penilaian hasil pembelajaran siswa
yang diperuntukkan siswa atau orang tua/wali dalam menampilkan informasi
terkait hasil pembelajaran siswa, dan interface back-end dari aplikasi yang
diperuntukkan guru dalam menginputkan nilai sikap, tugas, dan UAS siswa.
4. Pembuatan Sistem
Pada tahapan ini akan dilakukan pembuatan aplikasi sesuai dengan
kebutuhan dari tahapan-tahapan sebelumnya.
5. Implementasi Sistem
Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian untuk mengetahui permasalahan
yang mungkin terjadi setelah aplikasi selesai dibuat, serta mencegah kemungkinan
terjadinya error. Tahapan selanjutnya setelah dilakukan pengujian, adalah
mengimplementasi aplikasi penilaian hasil pembelajaran siswa kepada pihak
sekolah SMA Kartika IV-3 Surabaya dalam membantu siswa untuk mengetahui
hasil belajar mereka dan membantu memudahkan guru untuk memberikan
informasi kepada siswa.
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6. Pemeliharaan Sistem
Pada tahapan ini akan dilakukan pemeliharaan sistem untuk mendukung
aplikasi agar dapat berjalan dengan baik dan terawat.
3.2

Uraian Permasalahan
Identifikasi permasalah yang ada di SMA Kartika IV-3 Surabaya salah

satunya adalah proses belajar mengajar yang perlu dikembangkan dimana dalam
salah satu instansi pendidikan proses belajar dengan menggunakan teknologi
merupakan hal yang paling utama.
Menurut hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, proses
penilaian hasil belajar siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya dilakukan secara
manual walaupun telah menggunakan peralatan komputer yang hanya sebatas
menggunakan aplikasi Microsoft Excel, sehingga masih memiliki peluang untuk
timbulnya beberapa permasalahan seperti data yang diinputkan berulang-ulang
dikarenakan memasukkan pada komputer yang berbeda, sehingga terdapat
kemungkinan untuk data tersebut berisi berbeda dengan yang diinputkan guru
mata pelajaran tersebut., dan penyimpanan data nilai siswa tersebut tidak
terintegrasi, sehingga berbagai pihak dapat mengakses file tersebut dan mengubah
isi datanya.
3.3

Analisis Permasalahan
Proses penilaian hasil belajar siswa di SMA Kartika IV-3 Surabaya

dilakukan oleh guru mata pelajaran masing-masing pada hingga diakhir proses
pembelajaran. Dalam proses penilaian hasil belajar siswa terdapat beberapa
permasalahan, antara lain sebagai berikut :
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a. Belum adanya aplikasi yang memiliki satu pusat database yang dapat diakses
berbagai pihak.
b. Penyampaian nilai hasil belajar siswa belum secara real time.
c. Belum

adanya

aplikasi

yang

memiliki

fungsi

menampilkan

grafik

perkembangan hasil belajar siswa.
Untuk mengatasi masalah diatas, maka perlu dibuat sebuah aplikasi
penilaian hasil belajar siswa berbasis web yang dapat digunakan oleh guru dan
siswa. Aplikasi penilaian hasil belajar siswa ini dapat berfungsi sebagai (1)
penilaian hasil belajar siswa yang tersimpan dalam satu database yang terstruktur,
(2) pencarian data siswa yang sistematis ketika guru mencari data siswa, (3)
keluaran aplikasi yang menunjukkan grafik perkembangan hasil belajar siswa dari
awal masuk hingga akan lulus dari SMA Kartika IV-3 Surabaya, (4) historis nilai
siswa yang berisikan tentang daftar nilai siswa tersebut dari kelas X hingga kelas
XII.
3.4

Analisis Sistem
Sistem penilaian hasil belajar siswa yang akan diterapkan pada SMA

Kartika IV-3 Surabaya, merupakan sarana tambahan (suplemen) bagi guru SMA
KartikaIV-3 Surabaya untuk mempermudah menginputkan nilai siswa. Aplikasi
penilaian hasil belajar siswa memiliki tiga tipe pengguna aplikasi / atau users
yaitu admin, guru dan siswa.
Pada aplikasi penilaian hasil belajar siswa ini diawali dari user admin
yang memasukkan data siswa, data mata pelajaran, data tahun ajaran, data kelas,
data jurusan, dan data rubrik penilaian. Dari kegiatan admin tersebut nantinya
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guru dapat melakukan pencarian data siswa secara langsung, dari hasil temuan
tersebut guru dapat memasukkan nilai siswa secara langsung.
3.5

Perancangan Sistem
Aplikasi penilaian hasil belajar siwa dengan metode perhitungan

kurikulum 2013 yang akan dibangun melibatkan tiga tipe user diantaranya admin,
guru dan siswa. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk mengetahui
kebutuhan-kebutuhan fungsional dan menggambarkan aliran data dan alur sistem
sebagai tahapan sebelum mengimplementasikan sistem. Pada aplikasi penilaian
hasil belajar siswa dapat di jelaskan melalui blok diagram pada Gambar 3.2:
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Gambar 3.2 Blok Diagram Aplikasi Penilaian Hasil Pembelajaran Siswa
Gambar 3.2. Merupakan blok diagram yang menjelaskan mengenai input,
process, dan output dari aplikasi penilaian hasil pembelajaran siswa. Berikut
penjelasan mengenai masing-masing bagian dari blok diagram aplikasi penilaian
hasil pembelajaran siswa sebagai berikut:
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1. Input
- Data Guru merupakan data yang digunakan untuk menyimpan biodata guru.
- Data Siswa merupakan data yang digunakan untuk menyimpan biodata
siswa.
- Data Mata Pelajaran, merupakan data yang digunakan dalam proses belajar
mengajar siswa dengan guru.
- Data Semester, merupakan data yang digunakan dalam pengukuran periode
proses belajar mengajar berlangsung.
- Data Nilai Sikap, merupakan data yang digunakan oleh guru dalam menilai
sikap siswa selama satu semester dan/atau satu tahun.
- Data Nilai Akademis, merupakan data yang digunakan oleh guru dalam
menilai hasi belajar siswa selama satu semester dan/atau satu tahun.
- Data Nilai Keterampilan, merupakan data yang digunakan oleh guru dalam
menilai keterampilan siswa selama satu semester dan/atau satu tahun.
2. Process
- Pengelolaan Data Master, merupakan proses mengolah data-data seperti
data guru, data siswa, data mata pelajaran, dan data semester.
- Proses Perhitungan Nilai Siswa, merupakan proses mengolah data-data
seperti data nilai sikap, data nilai akademis, dan data nilai keterampilan
dengan parameter kriteria, indikator, dan skor sebagai acuan penilaian hasil
belajar siswa, serta mencantumkan aturan-aturan maksimal 3 mata pelajaran
yang tidak lulus yang digunakan untuk menentukan apakah siswa dapat
dinyatakan naik kelas atau tidak.
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3. Output
- Data Semester Baru, Daftar Mata Pelajaran, Daftar Siswa, dan Daftar Guru
merupakan hasil output dari proses pengolahan data master.
- Grafik Nilai, merupakan hasil keluaran dari kumpulan nilai akhir siswa yang
digambarkan dalam bentuk grafik untuk memudahkan siswa dalam
merencanakan proses pembelajaran di semester/tahun berikutnya.
- Nilai Akhir, merupakan hasil keluaran dari nilai siswa pada akhir tahun
pelajaran, serta nilai historis siswa yang dapat digunakan untuk memantau
perkembangan belajar siswa.
A. Gambaran Sistem Aplikasi Penilaian Hasil Belajar Siswa
Gambaran sistem yang akan dibangun terdapat aktor yang terlibat yaitu
admin, guru dan siswa. Aktor guru memiliki tugas untuk menginputkan data nilai
seperti nilai akademis siswa, nilai keterampilan siswa, serta nilai sikap siswa,
sedangkan untuk aktor admin memiliki tugas untuk mengelola data anggota, data
kelas, data mata pelajaran dan data rubrik penilaian. Sistem Backend akan
memproses inputan yang dilakukan oleh guru maupun admin yang akan disimpan
ke dalam database dimana data tersebut akan ditampilkan ke aplikasi ini.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan system pada
aplikasi ini adalah sebagai berikut:
a. Document Flow
b. System Flow
c. Diagram Jenjang
d. Site Map
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e. Data Flow Diagram (DFD) yang terdapat didalamnya seperti: Context
Diagram, DFD Level 0, dan DFD Level 1
f. Entity Relationship Diagram (ERD), yang didalamnya meliputi: Conceptual
Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM), dan Struktur Database
g. Desain Input Output (I/O).
3.5.1 System Flow
System flow merupakan penggambaran aliran data dalam sistem dan
proses kerja dalam sistem. Berikut penjelasan mengenai system flow untuk
aplikasi penilaian hasil belajar siswa pada SMA Kartika IV-3 Surabaya.
A.

Login Aplikasi
Login aplikasi merupakan keamanan pertama dalam menjalankan suatu

aplikasi sehingga pada saat user menjalankan aplikasi, aplikasi menjalankan isi
dari hak akses user masing-masing anggota. Berikut merupakan system flow login
anggota:
1. System Flow Login Anggota
System flow login anggota menjelaskan proses awal yang dilakukan user
ketika membuka halaman login, dimana dihalaman login, user diminta
memasukkan username dan password kedalam sistem, dan sistem akan mengecek
username dan password sesuai atau tidak. Sistem membaca username dan
password yang dimasukkan oleh user, dan sistem akan memisah user berdasarkan
level dari anggota tersebut, jika level anggota adalah admin, maka sistem akan
menampilkan halaman utama admin, jika level anggota adalah guru maka yang
ditampilkan sistem halaman utama guru, dan jika level anggota adalah siswa maka
yang ditampilkan sistem halaman siswa, namun jika sistem tidak menemukan data
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yang cocok dari inputan user dengan ketiga level anggota (admin, guru, dan
siswa), maka user tersebut tidak akan dapat masuk kedalam sistem, dan sistem
akan mengeluarkan pesan bahwa username dan/ atau password yang dimasukkan
oleh user tidak terdaftar dalam sistem. Dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 System Flow Login Anggota
B. Penilaian Hasil Belajar Siswa
Penilaian hasil belajar siswa merupakan proses utama dari aplikasi ini
yang dilakukan oleh guru setelah melakukan proses belajar mengajar. Penilaian
hasil belajar siswa memiliki tiga proses untuk dapat menilai hasil belajar siswa,
diantaranya adalah sebagai berikut:
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1. System Flow Nilai Akademis
Sistem flow nilai akademis merupakan salah satu proses dari penilaian
hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru setelah melakukan proses belajar
mengajar. Dalam proses ini guru akan memasukkan beberapa kategori untuk
mencari data siswa, setelah data siswa muncul, guru memilih siswa yang akan
dimasukkan nilainya, dan sistem akan menyimpan data nilai ke dalam database
dan sistem akan menghitung secara otomatis nilai akhir siswa, walaupun nilai
siswa yang dimasukkan hanya sebagian. System flow nilai akademis dapat dilihat
pada Gambar 3.4.
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Gambar 3.4 System Flow Nilai Akademis
2. System Flow Nilai Sikap
System flow nilai sikap merupakan salah satu proses dari penilaian hasil
belajar siswa yang dilakukan oleh guru setelah melakukan proses belajar
mengajar. Dalam proses ini guru akan memasukkan beberapa kategori untuk
mencari data siswa, setelah data siswa muncul, guru memilih siswa yang akan
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dimasukkan nilainya, dan sistem akan menyimpan data nilai ke dalam database.
System flow nilai sikap dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 System Flow Nilai Sikap
3. System Flow Nilai Keterampilan
Sistem flow nilai keterampilan merupakan salah satu proses dari penilaian
hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru setelah melakukan proses belajar
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mengajar. Dalam proses ini guru akan memasukkan beberapa kategori untuk
mencari data siswa, setelah data siswa muncul, guru memilih siswa yang akan
dimasukkan nilainya, dan sistem akan menyimpan data nilai ke dalam database
dan sistem akan menghitung secara otomatis nilai akhir siswa, walaupun nilai
siswa yang dimasukkan hanya sebagian. System flow nilai keterampilan dapat
dilihat pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6 System Flow Nilai Keterampilan
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3.5.2

Diagram Berjenjang
Diagram berjenjang adalah gambaran dari proses-proses dari level dan

kelompok proses yang diawali dari context diagram sampai DFD level sub proses.
Tujuan dari diagram berjenjang ini memberikan informasi mengenai fungsi-fungsi
proses aplikasi penilaian hasil belajar siswa pada SMA Kartika IV-3 Surabaya.
Diagram berjenjang dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Diagram Berjenjang
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3.5.3

Sitemap
Sitemap adalah bagan yang digunakan untuk mempermudah dalam

melihat alur atau jalan kerja dari setiap situs dalam suatu website. Tujuan dari
sitemap adalah membantu dalam menjelaskan aplikasi penilaian hasil belajar
siswa pada SMA Kartika IV-3 Surabaya. Sitemap dapat dilihat pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8 Sitemap Aplikasi Penilaian Hasil Belajar Siswa
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3.5.4

Data Flow Diagram (DFD)
Data flow diagram adalah suatu gambaran yang menjelaskan mengenai

prosedur informasi pada sistem. Data flow diagram dapat menggambarkan
seluruh kegiatan secara jelas.
a. Context Diagram
Context Diagram dari rancang bangun aplikasi penilaian hasil belajar
siswa yang menggambarkan proses secara umum yang terjadi pada SMA Kartika
IV-3 Surabaya. Pada context diagram ini melibatkan tiga entitas external yaitu
admin, guru, dan siswa. Context diagram dapat dilihat pada Gambar 3.12.

Gambar 3.9 Context Diagram
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b. DFD Level 0 Aplikasi Penilaian Hasil Belajar Siswa
Data flow diagram level 0 dengan memiliki tiga proses yaitu proses
mengelola data master, proses mengelola nilai siswa, dan proses hasil perhitungan
nilai. Data Flow Diagram (DFD) level 0 dari aplikasi pembelajaran dapat dilihat
pada Gambar 3.10.

Gambar 3.10 DFD Level 0 Aplikasi Penilaian Hasil Belajar Siswa
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c. DFD Level 1 Mengelola Data Master
Data flow diagram level 1 pada proses mengelola data master memiliki
tujuh sub proses, diantaranya proses input data master siswa, proses input data
master kelas, proses input data master jurusan, proses input data master mata
pelajaran, proses input data master rubrik, proses input data master semester, dan
proses input data master tahun ajaran, dan external entity yang terlibat dalam data
flow diagram level 1 mengelola data master adalah admin. DFD Level 1
Mengelola Data Master dapat dilihat pada gambar 3.11.

Gambar 3.11 DFD Level 1 Mengelola Data Master
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d. DFD Level 1 Proses Perhitungan Nilai Hasil Belajar Siswa
Pada data flow diagram level 1 proses perhitungan hasil belajar siswa
memiliki tiga sub proses yaitu proses perhitungan nilai akademis, proses
perhitungan nilai keterampilan dan proses perhitungan nilai sikap.
1. Proses Perhitungan Nilai Akademis
Pada data flow diagram level 1 proses perhitungan nilai hasil belajar siswa
– proses perhitungan nilai akademis memiliki entitas eksternal guru, dimana guru
tersebut menginputkan data nilai akademis siswa kedalam database. DFD Level 1
Proses Perhitungan Nilai Hasil Belajar Siswa – Proses Perhitungan Nilai
Akademis dapat dilihat pada Gambar 3.12.

Gambar 3.12 DFD Level 1 Proses Perhitungan Nilai Hasil Belajar Siswa – Proses
Perhitungan Nilai Akademis
2. Proses Perhitungan Nilai UAS
Pada data flow diagram level 1 proses perhitungan nilai hasil belajar siswa
– proses perhitungan nilai UAS memiliki entitas eksternal guru, dimana guru
tersebut menginputkan data nilai UAS siswa kedalam database. DFD Level 1
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Proses Perhitungan Nilai Hasil Belajar Siswa – Proses Perhitungan Nilai UAS
dapat dilihat pada Gambar 3.13.

Gambar 3.13 DFD Level 1 Proses Perhitungan Nilai Hasil Belajar Siswa – Proses
Perhitungan Nilai UAS
3. Proses Perhitungan Nilai Keterampilan
Pada data flow diagram level 1 proses perhitungan nilai hasil belajar siswa
– proses perhitungan nilai keterampilan memiliki entitas eksternal guru, dimana
guru tersebut menginputkan data nilai keterampilan siswa yang terdiri dari nilai
praktik, nilai proyek, nilai produk, dan nilai portofolio kedalam database. DFD
Level 1 Proses Perhitungan Nilai Hasil Belajar Siswa – Proses Perhitungan Nilai
Keterampilan dapat dilihat pada Gambar 3.14.

67

Gambar 3.14 DFD Level 1 Proses Perhitungan Nilai Hasil Belajar Siswa – Proses
Perhitungan Nilai Keterampilan
4. Proses Perhitungan Nilai Sikap
Pada data flow diagram level 1 proses perhitungan nilai hasil belajar siswa
– proses perhitungan nilai keterampilan memiliki entitas eksternal guru, dimana
guru tersebut menginputkan data nilai sikap siswa kedalam database. DFD Level
1 Proses Perhitungan Nilai Hasil Belajar Siswa – Proses Perhitungan Nilai Sikap
dapat dilihat pada Gambar 3.15.

Gambar 3.15 DFD Level 1 Proses Perhitungan Nilai Hasil Belajar Siswa – Proses
Perhitungan Nilai Sikap
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3.5.5

Entity Relationship Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan

hubungan antar tabel yang terdapat dalam database sistem. Tabel-tabel tersebut
digunakan untuk menggambarkan bentuk dari entity serta memiliki atribut dan
saling berhubungan atau berelasi satu sama lain.
a. Conceptual Data Model (CDM)
Conceptual Data Model (CDM) dari aplikasi penilaian hasil belajar siswa
terdapat 16 tabel yaitu tabel anggota, kelas, jurusan, tahun ajaran, mata pelajaran,
rubrik, kriteria, indikator, nilai akademis, nilai praktik, nilai proyek, nilai produk,
nilai portofolio, nilai sikap, anggota kelas, dan nilai akhir. CDM aplikasi penilaian
hasil belajar siswa dapat dilihat pada Gambar 3.16.

Gambar 3.16 Conceptual Data Model Aplikasi Penilaian Hasil Belajar Siswa
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b. Physical Data Model (PDM)
Physical Data Model (PDM) menggambarkan struktur tabel yang
digunakan pada aplikasi penilaian hasil belajar siswa. PDM merupakan hasil
generate dari Conceptual Data Model (CDM). PDM dari aplikasi penilaian hasil
belajar siswa ini memiliki 16 tabel anggota, kelas, jurusan, tahun ajaran, mata
pelajaran, rubrik, kriteria, indikator, nilai akademis, nilai praktik, nilai proyek,
nilai produk, nilai portofolio, nilai sikap, anggota kelas, dan nilai akhir. PDM
aplikasi penilaian hasil belajar siswa dapat dilihat pada Gambar 3.17.

Gambar 3.17 Physical Data Model Aplikasi Penilaian Hasil Belajar Siswa
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c. Struktur Tabel
Struktur tabel digunakan dalam pembuatan aplikasi pembelajaran, data
dibawah ini menjelaskan setiap struktur tabel sistem secara detail.
1. Tabel Anggota
Nama Tabel

:

Tabel Anggota

Primary Key

: anggotaKode

Fungsi

: Menyimpan data anggota
Tabel 3.1 Tabel Anggota

No
1
2.
3.
4.
5.
6.

Field Name
anggotaKode
anggotaLvl
anggotaNama
anggotaPass
anggotaAlamat
anggotaTelp

Data Type
Varchar
Integer
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

Length
5

Constraint
PK

30
8
75
15

2. Tabel Anggota Kelas
Nama Tabel

:

Tabel Anggota Kelas

Primary Key

:

anggotaKelasKode

Foreign Key

:

AnggotaKode, kelasKode, tahunAjaranKode,
mataPelajaranKode

Fungsi

:

Menyimpan data anggota kelas
Tabel 3.2 Tabel Anggota Kelas

No
1
2.
3.
4.
5.

Field Name
anggotaKelasKode
anggotaKode
kelasKode
tahunAjaranKode
mataPelajaranKode

Data Type
Integer
Varchar
Integer
Integer
Integer

Length Constraint
PK
5
FK
FK
FK
FK

73

3. Tabel Data Ajar
Nama Tabel

:

Tabel Data Ajar

Primary Key

:

dataAjarKode

Foreign Key

:

anggotaKode, kelasKode, tahunAjaranKode,
mataPelajaranKode

Fungsi

:

Menyimpan data ajar guru
Tabel 3.3 Tabel Data Ajar

No
1
2.
3.
4.
5.

Field Name
dataAjarKode
anggotaKode
kelasKode
tahunAjaranKode
mataPelajaranKode

Data Type
Integer
Varchar
Integer
Integer
Integer

Length Constraint
PK
5
FK
FK
FK
FK

4. Tabel Kelas
Nama Tabel

:

Tabel Kelas

Primary Key

:

kelasKode

Foreign Key

:

jurusanKode

Fungsi

:

Menyimpan data kelas
Tabel 3.4 Tabel Kelas

No
1
2.
3.

Field Name
kelasKode
jurusanKode
kelasNama

Data Type
Integer
Integer
Varchar

Length Constraint
PK
FK
25
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5. Tabel Jurusan
Nama Tabel

:

Tabel Jurusan

Primary Key

:

jurusanKode

Fungsi

:

Menyimpan data jurusan
Tabel 3.5 Tabel Jurusan

No Field Name
1
jurusanKode
2. jurusanNama

Data Type
Integer
Varchar

Length Constraint
PK
30

6. Tabel Tahun Ajaran
Nama Tabel

:

Tabel Tahun Ajaran

Primary Key

:

tahunAjaranKode

Fungsi

:

Menyimpan data tahun ajaran
Tabel 3.6 Tabel Tahun Ajaran

No
1
2.
3.
4.

Field Name
tahunAjaranKode
tahunAjaranNama
Semester
status

Data Type
Integer
Varchar
Varchar
Integer

Length Constraint
PK
10
15

7. Tabel Mata Pelajaran
Nama Tabel

:

Tabel Mata Pelajaran

Primary Key

:

mataPelajaranKode

Fungsi

:

Menyimpan data mata pelajaran
Tabel 3.7 Tabel Mata Pelajaran

No Field Name
1
mataPelajaranKode
2. mataPelajaranNama

Data Type
Integer
Varchar

Length
75

Constraint
PK
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8. Tabel Rubrik
Nama Tabel

:

Tabel Rubrik

Primary Key

:

rubrikKode

Foreign Key

:

mataPelajaranNama

Fungsi

:

Menyimpan data rubrik penilaian
Tabel 3.8 Tabel Rubrik

No
1
2.
3.

Field Name
rubrikKode
mataPelajaranNama
rubrikNama

Data Type
Integer
Integer
Varchar

Length

Constraint
PK
FK

100

9. Tabel Kriteria
Nama Tabel

:

Tabel Kriteria

Primary Key

:

kriteriaKode

Foreign Key

:

rubrikKode

Fungsi

:

Menyimpan data kriteria rubrik
Tabel 3.9 Tabel Kriteria

No
1
2.
3.

Field Name
kriteriaKode
rubrikKode
kriteriaNama

Data Type
Integer
Integer
Varchar

Length
100

10. Tabel Indikator
Nama Tabel

:

Tabel Indikator

Primary Key

:

indikatorKode

Foreign Key

:

kriteriaKode

Fungsi

:

Menyimpan data Indikator

Constraint
PK
FK
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Tabel 3.10 Tabel Indikator
No
1
2.
3.
4.

Field Name
indikatorKode
kriteriaKode
indikatorNama
indikatorNilai

Data Type
Integer
Integer
Varchar
Float

Length Constraint
PK
FK
255

11. Tabel Nilai Akademis
Nama Tabel

:

Tabel nilaiAkademis

Primary Key

:

nilaiAkademisKode

Foreign Key

:

anggotaKelasKode, indikatorKode

Fungsi

:

Menyimpan data nilai akademis siswa
Tabel 3.11 Tabel Nilai Akademis

No
1
2.
3.
4.

Field Name
nilaiAkademisKode
anggotaKelasKode
indikatorKode
nilaiIndikator

Data Type
Integer
Integer
Integer
Float

Length Constraint
PK
FK
FK

12. Tabel Nilai Akademis Hitung
Nama Tabel

:

Tabel nilaiAkHitung

Primary Key

:

nilaiAHKode

Foreign Key

:

anggotaKelasKode

Fungsi

:

Menyimpan data hasil perhitungan nilai akademis
siswa

Tabel 3.12 Tabel Nilai Akademis Hitung
No
1
2.
3.

Field Name
nilaiAHKode
anggotaKelasKode
nilaiAkAkademis

Data Type
Integer
Integer
Float

Length Constraint
PK
FK
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13. Tabel Nilai UAS
Nama Tabel

:

Tabel nilaiUAS

Primary Key

:

nilaiUASKode

Foreign Key

:

anggotaKelasKode

Fungsi

:

Menyimpan data nilai UAS siswa
Tabel 3.13 Tabel Nilai UAS

No
1
2.
3.

Field Name
nilaiAHKode
anggotaKelasKode
nilaiUAS

Data Type
Integer
Integer
Float

Length Constraint
PK
FK

14. Tabel Nilai Akhir
Nama Tabel

:

Tabel nilaiAhir

Primary Key

:

nilaiAkKode

Foreign Key

:

anggotaKelasKode

Fungsi

:

Menyimpan data hasil perhitungan nilai akademis
dan nilai UAS siswa
Tabel 3.14 Tabel Nilai Akhir

No
1
2.
3.

Field Name
nilaiAkKode
anggotaKelasKode
nilaiAkhir

Data Type
Integer
Integer
Float

15. Tabel Nilai Praktik
Nama Tabel

:

Tabel nilaiPraktik

Primary Key

:

nilaiPKode

Length Constraint
PK
FK
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Foreign Key

:

anggotaKelasKode, indikatorKode

Fungsi

:

Menyimpan data nilai praktik siswa
Tabel 3.15 Tabel Nilai Praktik

No
1
2.
3.
4.

Field Name
nilaiPKode
anggotaKelasKode
indikatorKode
nilaiIndikatorPraktik

Data Type
Integer
Integer
Integer
Float

Length Constraint
PK
FK
FK

16. Tabel Nilai Akhir Praktik
Nama Tabel

:

Tabel nilaiAPraktik

Primary Key

:

nilaiAPKode

Foreign Key

:

anggotaKelasKode

Fungsi

:

Menyimpan data perhitungan nilai praktik siswa

Tabel 3.16 Tabel Nilai Akhir Praktik
No
1
2.
3.

Field Name
nilaiAPKode
anggotaKelasKode
nilaiAPraktik

Data Type
Integer
Integer
Float

Length Constraint
PK
FK

17. Tabel Nilai Proyek
Nama Tabel

:

Tabel nilaiProyek

Primary Key

:

nilaiPrKode

Foreign Key

:

anggotaKelasKode, indikatorKode

Fungsi

:

Menyimpan data nilai proyek siswa
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Tabel 3.17 Tabel Nilai Proyek
No
1
2.
3.
4.

Field Name
nilaiPrKode
anggotaKelasKode
indikatorKode
nilaiIndikatorProyek

Data Type
Integer
Integer
Integer
Float

Length Constraint
PK
FK
FK

18. Tabel Nilai Akhir Proyek
Nama Tabel

:

Tabel nilaiProyek

Primary Key

:

nilaiAPrKode

Foreign Key

:

anggotaKelasKode

Fungsi

:

Menyimpan data perhitungan nilai Proyek siswa

Tabel 3.18 Tabel Nilai Akhir Proyek
No
1
2.
3.

Field Name
nilaiAPrKode
anggotaKelasKode
nilaiAProyek

Data Type
Integer
Integer
Float

Length Constraint
PK
FK

19. Tabel Nilai Produk
Nama Tabel

:

Tabel nilaiProduk

Primary Key

:

nilaiProKode

Foreign Key

:

anggotaKelasKode, indikatorKode

Fungsi

:

Menyimpan data nilai Produk siswa
Tabel 3.19 Tabel Nilai Produk

No
1
2.
3.
4.

Field Name
nilaiProKode
anggotaKelasKode
indikatorKode
nilaiIndikatorProduk

Data Type
Integer
Integer
Integer
Float

Length Constraint
PK
FK
FK
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20. Tabel Nilai Akhir Produk
Nama Tabel

:

Tabel nilaiAProduk

Primary Key

:

nilaiAProKode

Foreign Key

:

anggotaKelasKode

Fungsi

:

Menyimpan data perhitungan nilai Produk siswa

Tabel 3.20 Tabel Nilai Akhir Produk
No
1
2.
3.

Field Name
nilaiAProKode
anggotaKelasKode
nilaiAProduk

Data Type
Integer
Integer
Float

Length Constraint
PK
FK

21. Tabel Nilai Portofolio
Nama Tabel

:

Tabel nilaiPortofolio

Primary Key

:

nilaiPorKode

Foreign Key

:

anggotaKelasKode, indikatorKode

Fungsi

:

Menyimpan data nilai Portofolio siswa
Tabel 3.21 Tabel Nilai Portofolio

No
1
2.
3.
4.

Field Name
nilaiPorKode
anggotaKelasKode
indikatorKode
nilaiIndikatorPortofolio

Data Type
Integer
Integer
Integer
Float

Length Constraint
PK
FK
FK

22. Tabel Nilai Akhir Portofolio
Nama Tabel

:

Tabel nilaiAPortofolio

Primary Key

:

nilaiAPorKode

Foreign Key

:

anggotaKelasKode

81

Fungsi

:

Menyimpan data penilaian nilai Portofolio siswa

Tabel 3.22 Tabel Nilai Akhit Portofolio
No
1
2.
3.

Field Name
nilaiAPorKode
anggotaKelasKode
nilaiAPortofolio

Data Type
Integer
Integer
Float

Length Constraint
PK
FK

23. Tabel Nilai Sikap
Nama Tabel

:

Tabel nilaiSikap

Primary Key

:

nilaiSikapKode

Foreign Key

:

anggotaKelasKode

Fungsi

:

Menyimpan data nilai sikap siswa
Tabel 3.23 Tabel Nilai Sikap

No
1
2.
3.
4.

Field Name
nilaiSikapKode
anggotaKelasKode
nilaiHuruf
keterangan

Data Type
Integer
Integer
Char
Varchar

Length

Constraint
PK
FK

1
255

3.5.6 Desain Input/Output
Desain input output adalah rancangan yang terdiri dari form-form yang
berfungsi sebagai antar muka pengguna aplikasi dengan sistem. Rancangan dalam
desain input output ini menerima inputan data dari pengguna aplikasi dan system
akan memberikan hasil yang berupa ouput laporan atau tampilan. Berikut desain
interface yang terdapat pada aplikasi penilaian hasil belajar siswa diantaranya
sebagai berikut:
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1. Desain Halaman Login
Halaman Login merupakan tampilan awal ketika aplikasi dijalankan.
Pada halaman login, pengguna diharuskan untuk memasukkan username dan
password dan menekan tombol login, dimana sistem yang digunakan oleh orang
yang memiliki hak atau memiliki username dan password tersebut saja yang
memiliki akses kedalam sistem sesuai dengan hak aksesknya masing-masing.
Desain halaman login dapat dilihat pada Gambar 3.18.

Gambar 3.18 Desain Halaman Login
2. Halaman Admin
a)

Desain Halaman Utama Admin
Desain halaman Utama Admin adalah tampilan awal setelah pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai admin melakukan proses login.
Desain halaman utama admin dapat dilihat pada Gambar 3.19.
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Gambar 3.19 Desain Halaman Utama Admin
b)

Desain Halaman Daftar Siswa
Desain halaman daftar siswa adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi siswa. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data siswa,
melihat, dan mengecek data siswa. Desain halaman daftar siswa dapat
dilihat pada Gambar 3.20.

Gambar 3.20 Desain Halaman Daftar Siswa
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c)

Desain Halaman Daftar Kelas
Desain halaman daftar kelas adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi kelas. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data kelas,
melihat, dan mengecek, serta menghubungkan data kelas dengan data
jurusan data kelas Desain halaman daftar kelas dapat dilihat pada Gambar
3.21.

Gambar 3.21 Desain Halaman Daftar Kelas
d)

Desain Halaman Anggota Kelas
Desain halaman anggota kelas adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi siswa pada suatu kelas. Halaman ini digunakan untuk
menghubungkan data siswa dengan data kelas; data tahun ajaran; dan data
mata pelajaran; melihat, dan mengecek data anggota kelas. Desain halaman
anggota kelas dapat dilihat pada Gambar 3.22.
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Gambar 3.22 Desain Halaman Anggota Kelas
e)

Desain Halaman Data Ajar Guru
Desain halaman data ajar guru adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi guru yang mengajar pada suatu kelas. Halaman ini digunakan
untuk menghubungkan data guru dengan data kelas; data tahun ajaran; dan
data mata pelajaran; melihat, dan mengecek data anggota kelas. Desain
halaman data ajar dapat dilihat pada Gambar 3.23.
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Gambar 3.23 Desain Halaman Data Ajar
f)

Desain Halaman Tahun Ajaran
Desain Halaman tahun ajaran adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi tahun ajaran serta semester. Halaman ini digunakan untuk
menambahkan data tahun ajaran dan semester, melihat, dan mengecek data
tahun ajaran. Desain halaman daftar tahun ajaran dapat dilihat pada Gambar
3.24.
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Gambar 3.24 Desain Halaman Tahun Ajaran
g)

Desain Halaman Daftar Jurusan
Desain halaman daftar jurusan adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi jurusan. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data jurusan,
melihat, dan mengecek data jurusan. Desain halaman daftar jurusan dapat
dilihat pada Gambar 3.25.

Gambar 3.25 Desain Halaman Daftar Jurusan
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h)

Desain Halaman Daftar Mata Pelajaran
Desain halaman daftar mata pelajaran adalah tampilan yang berisi

mengenai informasi mata pelajaran. Halaman ini digunakan untuk
menambahkan data mata pelajaran, melihat, dan mengecek data mata
pelajaran. Desain halaman daftar mata pelajaran dapat dilihat pada Gambar
3.26.

Gambar 3.26 Desain Halaman Daftar Mata Pelajaran
i)

Desain Halaman Rubrik Penilaian
Desain halaman rubrik penilaian adalah tampilan yang berisi

mengenai informasi rubrik penilaian. Halaman ini digunakan untuk
menambahkan data rubrik, melihat, dan mengecek data rubrik. Desain
halaman rubrik penilaian dapat dilihat pada Gambar 3.27.
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Gambar 3.27 Desain Halaman Rubrik Penilaian
j)

Desain Halaman Kriteria Rubrik Penilaian
Desain halaman kriteria rubrik penilaian adalah tampilan yang berisi

mengenai informasi kriteria rubrik penilaian. Halaman ini digunakan untuk
menambahkan data kriteria, melihat, dan mengecek data kriteria. Desain
halaman kriteria rubrik penilaian dapat dilihat pada Gambar 3.28.

Gambar 3.28 Desain Halaman Kriteria Rubrik Penilaian
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k)

Desain Halaman Indikator Rubrik Penilaian
Desain halaman indikator rubrik penilaian adalah tampilan yang berisi

mengenai informasi indikator rubrik penilaian. Halaman ini digunakan
untuk menambahkan data indikator, melihat, dan mengecek data indikator.
Desain halaman indikator rubrik penilaian dapat dilihat pada Gambar 3.29.

Gambar 3.29 Desain Halaman Indikator Rubrik Penilaian
3. Halaman Guru
a)

Desain Halaman Utama Guru
Desain halaman utama guru adalah tampilan awal setelah pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru melakukan proses login.
Desain halaman utama guru dapat dilihat pada Gambar 3.30.
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Gambar 3.30 Desain Halaman Utama Guru
b)

Desain Halaman Nilai Akademis
Desain halaman nilai akademis adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi nilai akademis siswa. Halaman ini digunakan untuk menginputkan
nilai akademis siswa kedalam database. Desain halaman nilai akademis
terbagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:
1. Tampilan Awal
Pada tampilan awal, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru diharuskan
memilih beberapa kategori pada combo box yang telah disediakan
untuk menyaring data sebelum memasukkan nilai akademis siswa.
Desain halaman nilai akademis tampilan awal dapat dilihat pada
Gambar 3.31.
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Gambar 3.31 Desain Halaman Nilai Akademis – Tampilan Awal
2. Tampilan Kedua
Pada tampilan kedua, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru diharuskan
memilih data siswa sebelum memasukkan nilai akademis siswa.
Desain halaman nilai akademis tampilan kedua dapat dilihat pada
Gambar 3.32.

Gambar 3.32 Desain Halaman Nilai Akademis – Tampilan Kedua
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3. Tampilan Ketiga
Pada tampilan ketiga, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru dapat
memasukkan nilai akademis siswa berdasarkan pada kriteria rubric
penilaian. Desain halaman nilai akademis tampilan ketiga dapat dilihat
pada Gambar 3.33.

Gambar 3.33 Desain Halaman Nilai Akademis – Tampilan Ketiga
c)

Desain Halaman Nilai Sikap
Desain halaman nilai sikap adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi nilai sikap siswa. Halaman ini digunakan untuk menginputkan
nilai sikap siswa kedalam database. Desain halaman nilai sikap terbagi
menjadi tiga bagian sebagai berikut:
1. Tampilan Awal
Pada tampilan awal, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru diharuskan
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memilih beberapa kategori pada combo box yang telah disediakan
untuk menyaring data sebelum memasukkan nilai sikap siswa. Desain
halaman nilai sikap tampilan awal dapat dilihat pada Gambar 3.34.

Gambar 3.34 Desain Halaman Nilai Sikap – Tampilan Awal
2. Tampilan Kedua
Pada tampilan kedua, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru diharuskan
memilih data siswa sebelum memasukkan nilai sikap siswa. Desain
halaman nilai sikap tampilan kedua dapat dilihat pada Gambar 3.35.
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Gambar 3.35 Desain Halaman Nilai Sikap – Tampilan Kedua
3. Tampilan Ketiga
Pada tampilan ketiga, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru dapat
memasukkan nilai sikap siswa. Desain halaman nilai sikap tampilan
ketiga dapat dilihat pada Gambar 3.36.

Gambar 3.36 Desain Halaman Nilai Sikap – Tampilan Ketiga
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d)

Desain Halaman Nilai Keterampilan
Desain halaman nilai keterampilan adalah tampilan yang berisi

mengenai informasi nilai keterampilan siswa. Halaman ini digunakan untuk
menginputkan nilai keterampilan siswa kedalam database. Desain halaman
nilai keterampilan terbagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:
1. Tampilan Awal
Pada tampilan awal, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru diharuskan
memilih beberapa kategori pada combo box yang telah disediakan
untuk menyaring data sebelum memasukkan nilai keterampilan siswa.
Desain halaman nilai sikap tampilan awal dapat dilihat pada Gambar
3.37.

Gambar 3.37 Desain Halaman Nilai keterampilan – Tampilan Awal
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2. Tampilan Kedua
Pada tampilan kedua, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru diharuskan
memilih data siswa sebelum memasukkan nilai keterampilan siswa.
Desain halaman nilai keterampilan tampilan kedua dapat dilihat pada
Gambar 3.38.

Gambar 3.38 Desain Halaman Nilai keterampilan – Tampilan Kedua
3. Tampilan Ketiga
Pada tampilan ketiga, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru dapat
memasukkan nilai keterampilan siswa. Desain halaman nilai
keterampilan tampilan ketiga dapat dilihat pada Gambar 3.39.
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Gambar 3.39 Desain Halaman Nilai keterampilan – Tampilan Ketiga
4. Halaman Siswa
a)

Desain Halaman Utama Siswa
Desain halaman utama siswa adalah tampilan awal setelah pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai siswa melakukan proses login.
Halaman ini juga menampilkan grafik perkembangan siswa. Desain
halaman utama siswa dapat dilihat pada Gambar 3.40.
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Gambar 3.40 Halaman Utama Siswa
b)

Desain Halaman Historis Nilai
Desain halaman historis nilai adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi tentang historis nilai siswa. Desain halaman historis nilai terbagi
menjadi tiga bagian sebagai berikut:
1. Desain Halaman Historis Nilai Akademis
Desain halaman historis nilai akademis adalah tampilan yang berisi
mengenai informasi tentang daftar nilai akademis siswa mulai dari siswa
tersebut kelas X hingga siswa tersebut kelas XII. Desain halaman historis
nilai akademis terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut:
 Tampilan Awal
Pada tampilan awal, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai siswa diharuskan
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memilih beberapa kategori pada combo box yang telah disediakan untuk
menyaring data sebelum siswa dapat melihat daftar nilai akademisnya.
Desain halaman historis nilai akademis tampilan awal dapat dilihat pada
Gambar 3.41.

Gambar 3.41 Desain Halaman Historis Nilai Akademis – Tampilan Awal
 Tampilan Akhir
Pada tampilan akhir, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai siswa dapat melihat
daftar nilai akademisnya mulai dari saat siswa tersebut kelas X hingga siswa
tersebut kelas XII. Desain halaman historis nilai akademis tampilan akhir
dapat dilihat pada Gambar 3.42.
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Gambar 3.42 Desain Halaman Historis Nilai Akademis – Tampilan Akhir
2. Desain Halaman Historis Nilai Sikap
Desain halaman historis nilai sikap adalah tampilan yang berisi
mengenai informasi tentang daftar nilai sikap siswa mulai dari siswa
tersebut kelas X hingga siswa tersebut kelas XII. Desain halaman historis
nilai sikap terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut:
 Tampilan Awal
Pada tampilan awal, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai siswa diharuskan
memilih beberapa kategori pada combo box yang telah disediakan untuk
menyaring data sebelum siswa dapat melihat daftar nilai sikapnya. Desain
halaman historis nilai sikap tampilan awal dapat dilihat pada Gambar 3.43.
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Gambar 3.43 Desain Halaman Historis Nilai Sikap – Tampilan Awal
 Tampilan Akhir
Pada tampilan akhir, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai siswa dapat melihat
daftar nilai sikapnya mulai dari saat siswa tersebut kelas X hingga siswa
tersebut kelas XII. Desain halaman historis nilai sikap tampilan akhir dapat
dilihat pada Gambar 3.44.

103

Gambar 3.44 Desain Halaman Historis Nilai Sikap – Tampilan Akhir
3. Desain Halaman Historis Nilai Keterampilan
Desain halaman historis nilai keterampilan adalah tampilan yang
berisi mengenai informasi tentang daftar nilai keterampilan siswa mulai dari
siswa tersebut kelas X hingga siswa tersebut kelas XII. Desain halaman
historis nilai keterampilan terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut:
 Tampilan Awal
Pada tampilan awal, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai siswa diharuskan
memilih beberapa kategori pada combo box yang telah disediakan untuk
menyaring data sebelum siswa dapat melihat daftar nilai keterampilannya.
Desain halaman historis nilai keterampilan tampilan awal dapat dilihat pada
Gambar 3.45.
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Gambar 3.45 Desain Halaman Historis Nilai Keterampilan – Tampilan Awal
 Tampilan Akhir
Pada tampilan akhir, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini
pengguna aplikasi yang memiliki hak akses sebagai siswa dapat melihat
daftar nilai keterampilannya mulai dari saat siswa tersebut kelas X hingga
siswa tersebut kelas XII. Desain halaman historis nilai keterampilan
tampilan akhir dapat dilihat pada Gambar 3.46.
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Gambar 3.46 Desain Halaman Historis Nilai Keterampilan – Tampilan Akhir
3.5.7 Model Pengujian Aplikasi Black Box
Desain pengujian aplikasi menggunakan pengujian Black Box, dimana
pengujian dengan menggunakan metode ini mengamati atau menguji hasil
eksekusi dari fungsi-fungsi yang dijalankan pada suatu sistem. Tujuan dari
pengujian dengan menggunakan Black Box, yaitu untuk mencari kesalahan (eror)
dalam hasil eksekusi fungsi-fungsi pada sistem yang diujikan. Model pengujian
aplikasi Black Box dapat dilihat pada Gambar 3.47.

Gambar 3.47 Model Pengujian Aplikasi Black Box

Dari model pengujian dengan menggunakan metode Black Box yang telah dipaparkan sebelumnya, maka desain tabel pengujian yang
nantinya akan digunakan pada saat implementasi sistem dapat dilihat pada tabel 3.24.
Tabel 3.24 Desain Tabel Pengujian Black Box
Test
Case
Nomor
Test
Case

Tujuan
Mengecek
fungsi
pada
aplikasi

Output yang
Output Sistem
Diharapkan
Masukan
Hasil
keluaran Hasil keluaran yang
data untuk yang diharapkan dihasilkan oleh aplikasi
mengecek
oleh user
fungsi pada
aplikasi
Input

Status

Dokumentasi

“Sukses” jika hasil Gambar dokumentasi hasil
keluaran
sesuai
dengan
tujuan, keluaran aplikasi
“Gagal” jika hasil
keluaran aplikasi
tidak sesuai dengan
tujuan
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BAB IV
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM
4.1

Kebutuhan Sistem
Kebutuhan sistem adalah tahapan untuk menentukan kebutuhan dari

aplikasi penilaian hasil belajar siswa dimana dalam hal ini adalah perangkat kelas
dan perangkat lunak. Kedua perangkat tersebut dibutuhkan oleh aplikasi agar
aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu menghitung dan menyimpan
nilai siswa.
4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)
Sistem yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini membutuhkan
hardware yang mendukung dalam menjalankan fungsi dari aplikasi penilaian
hasil belajar siswa yang telah dirancang dan dibangun. Adapun kebutuhan
hardware yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut:
a. Processor dual-core atau lebih tinggi,
b. Memory RAM 2 GB atau lebih tinggi,
c. Monitor, Keyboard, dan Mouse,
d. Jaringan Internet
4.1.2

Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)
Sistem yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini membutuhkan

software pendukung yang mendukung aplikasi agar dapat berjalan sesuai
fungsinya.. Berikut kebutuhan software pendukung aplikasi penilaian hasil belajar
siswa antara lain sebagai berikut:
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 Operating System Windows 7 atau lebih tinggi,


XAMPP v.3.1.0 3.1.0



Browser (Chrome, Firefox, dll.),



Apache Web Server

4.2

Implementasi Sistem
Implementasi sistem adalah penggambaran alur jalan kerja sistem yang

telah dibuat serta menjelaskan mengenai detail dari aplikasi penilaian hasil belajar
siswa. Penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini mulai dari
spesifikasi hardware dan software pendukung serta cara penggunaan.
4.2.1

Halaman Login
Halaman login adalah tampilan awal dari aplikasi penilaian hasil belajar

siswa yang memiliki tiga tipe user, diantaranya adalah admin, guru, dan siswa.
Pengguna aplikasi diharuskan untuk mengisi username dan password merekan
pada kolom yang telah disediakan, dan kemudia sistem akan membaca inputan
tersebut dan dicocokan dengan data yang ada pada sistem untuk dapat masuk
kedalam sistem. Halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Halaman Login
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4.2.2
a.

Halaman Admin
Halaman Utama Admin
Halaman utama admin adalah tampilan awal ketika pengguna aplikasi

dimana dalam hal ini pengguna aplikasi yang memiliki hak akses admin telah
sukses melakukan proses login. Halaman utama admin dapat dilihat pada Gambar
4.2.

Gambar 4.2 Halaman Utama Admin
b.

Halaman Daftar Siswa
Halaman daftar siswa adalah tampilan yang berisi mengenai informasi

siswa. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data siswa, melihat, dan
mengecek data siswa. Pada halaman ini Pengguna aplikasi yang memiliki hak
akses admin dapat menambahkan, melihat, dan mengubah data siswa. Untuk
menambah data siswa, pengguna aplikasi dapat langsung mengisi data siswa pada
kolom yang telah disediakan dan menekan tombol tambah data. Untuk mengubah
data siswa, pengguna aplikasi dapat mengubah data siswa dengan menekan
tombol ubah yang tertera pada list data siswa. Halaman daftar siswa dapat dilihat
pada Gambar 4.3.
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Gambar 4.3 Halaman Daftar Siswa
c.

Halaman Daftar Kelas
Halaman daftar kelas adalah tampilan yang berisi mengenai informasi

kelas. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data kelas, melihat, dan
mengecek data kelas. Pada halaman ini Pengguna aplikasi yang memiliki hak
akses admin dapat menambahkan, melihat, dan mengubah data kelas. Untuk
menambah data kelas, pengguna aplikasi dapat langsung mengisi data kelas pada
kolom yang telah disediakan dan menekan tombol tambah data. Untuk mengubah
data kelas, pengguna aplikasi dapat mengubah data kelas dengan menekan tombol
ubah yang tertera pada list data kelas. Halaman daftar kelas dapat dilihat pada
Gambar 4.4.
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Gambar 4.4 Halaman Daftar Kelas
d.

Halaman Daftar Anggota Kelas
Halaman anggota kelas adalah tampilan yang berisi mengenai informasi

siswa pada suatu kelas. Halaman ini digunakan untuk menghubungkan data siswa
dengan data kelas; data tahun ajaran; dan data mata pelajaran; melihat, dan
mengecek data anggota kelas. Pada halaman ini Pengguna aplikasi yang memiliki
hak akses admin dapat menambahkan, melihat, dan mengubah data anggota kelas.
Untuk menambah data anggota kelas, pengguna aplikasi dapat langsung mengisi
data kelas pada kolom yang telah disediakan dan menekan tombol tambah data.
Untuk mengubah data anggota kelas, pengguna aplikasi dapat mengubah data
anggota kelas dengan menekan tombol ubah yang tertera pada list data anggota
kelas. Halaman anggota kelas dapat dilihat pada Gambar 4.5.
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Gambar 4.5 Halaman Anggota Kelas
e.

Halaman Daftar Guru
Halaman daftar guru adalah tampilan yang berisi mengenai informasi

guru. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data guru, melihat, dan
mengecek data guru. Pada halaman ini Pengguna aplikasi yang memiliki hak
akses admin dapat menambahkan, melihat, dan mengubah data guru. Untuk
menambah data guru, pengguna aplikasi dapat langsung mengisi data guru pada
kolom yang telah disediakan dan menekan tombol tambah data. Untuk mengubah
data guru, pengguna aplikasi dapat mengubah data guru dengan menekan tombol
ubah yang tertera pada list data guru. Halaman daftar guru dapat dilihat pada
Gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Halaman Daftar Guru
f.

Halaman Daftar Data Ajar
Halaman data ajar adalah tampilan yang berisi mengenai informasi siswa

pada suatu kelas. Halaman ini digunakan untuk menghubungkan data siswa
dengan data kelas; data tahun ajaran; dan data mata pelajaran; melihat, dan
mengecek data ajar. Pada halaman ini pengguna aplikasi yang memiliki hak akses
admin dapat menambahkan, melihat, dan mengubah data ajar. Untuk menambah
data ajar, pengguna aplikasi dapat langsung mengisi data ajar pada kolom yang
telah disediakan dan menekan tombol tambah data. Untuk mengubah data ajar,
pengguna aplikasi dapat mengubah data ajar dengan menekan tombol ubah yang
tertera pada list data ajar. Halaman data ajar dapat dilihat pada Gambar 4.7.
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Gambar 4.7 Halaman Data Ajar
g.

Halaman Tahun Ajaran
Halaman tahun ajaran adalah tampilan yang berisi mengenai informasi

tahun ajaran. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data tahun ajaran,
melihat, dan mengecek data tahun ajaran. Pada halaman ini Pengguna aplikasi
yang memiliki hak akses admin dapat menambahkan, melihat, dan mengubah data
tahun ajaran. Untuk menambah data tahun ajaran, pengguna aplikasi dapat
langsung mengisi data tahun ajaran pada kolom yang telah disediakan dan
menekan tombol tambah data. Untuk mengubah data tahun ajaran, pengguna
aplikasi dapat mengubah data tahun ajaran dengan menekan tombol ubah yang
tertera pada list data tahun ajaran. Halaman tahun ajaran dapat dilihat pada
Gambar 4.8.

115

Gambar 4.8 Halaman Tahun Ajaran
h.

Halaman Jurusan
Halaman jurusan adalah tampilan yang berisi mengenai informasi

jurusan. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data jurusan, melihat, dan
mengecek data jurusan. Pada halaman ini Pengguna aplikasi yang memiliki hak
akses admin dapat menambahkan, melihat, dan mengubah data jurusan. Untuk
menambah data jurusan, pengguna aplikasi dapat langsung mengisi data jurusan
pada kolom yang telah disediakan dan menekan tombol tambah data. Untuk
mengubah data jurusan, pengguna aplikasi dapat mengubah data jurusan dengan
menekan tombol ubah yang tertera pada list data jurusan. Halaman jurusan dapat
dilihat pada Gambar 4.9.
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Gambar 4.9 Halaman Jurusan
i.

Halaman Mata Pelajaran
Halaman mata pelajaran adalah tampilan yang berisi mengenai informasi

mata pelajaran. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data mata pelajaran,
melihat, dan mengecek data mata pelajaran. Pada halaman ini Pengguna aplikasi
yang memiliki hak akses admin dapat menambahkan, melihat, dan mengubah data
mata pelajaran. Untuk menambah data mata pelajaran, pengguna aplikasi dapat
langsung mengisi data mata pelajaran pada kolom yang telah disediakan dan
menekan tombol tambah data. Untuk mengubah data mata pelajaran, pengguna
aplikasi dapat mengubah data mata pelajaran dengan menekan tombol ubah yang
tertera pada list data mata pelajaran. Halaman mata pelajaran dapat dilihat pada
Gambar 4.10.
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Gambar 4.10 Halaman Mata Pelajaran
j.

Halaman Rubrik Penilaian
Halaman rubrik penilaian adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi rubrik penilaian. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data
rubrik penilaian, melihat, dan mengecek data rubrik penilaian. Pada halaman ini
Pengguna aplikasi yang memiliki hak akses admin dapat menambahkan, melihat,
dan mengubah data rubrik penilaian. Untuk menambah data rubrik peilaian,
pengguna aplikasi dapat langsung mengisi data rubrik penilaian pada kolom yang
telah disediakan dan menekan tombol tambah data. Untuk mengubah data rubrik
penilaian, pengguna aplikasi dapat mengubah data rubrik penilaian dengan
menekan tombol ubah yang tertera pada list data rubrik penilaian. Halaman rubrik
penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.11.
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Gambar 4.11 Halaman Rubrik Penilaian
k.

Halaman Kriteria Penilaian
Halaman kriteria penilaian adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi kriteria penilaian. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data
kriteria penilaian, melihat, dan mengecek data kriteria penilaian. Pada halaman ini
Pengguna aplikasi yang memiliki hak akses admin dapat menambahkan, melihat,
dan mengubah data kriteria penilaian. Untuk menambah data kriteria peilaian,
pengguna aplikasi dapat langsung mengisi data kriteria penilaian pada kolom yang
telah disediakan dan menekan tombol tambah data. Untuk mengubah data kriteria
penilaian, pengguna aplikasi dapat mengubah data kriteria penilaian dengan
menekan tombol ubah yang tertera pada list data kriteria penilaian. Halaman
kriteria penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.12.
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Gambar 4.12 Halaman Kriteria Penilaian
l.

Halaman Indikator Penilaian
Halaman indikator penilaian adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi indikator penilaian. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data
indikator penilaian, melihat, dan mengecek data indikator penilaian. Pada halaman
ini Pengguna aplikasi yang memiliki hak akses admin dapat menambahkan,
melihat, dan mengubah data indikator penilaian. Untuk menambah data indikator
peilaian, pengguna aplikasi dapat langsung mengisi data indikator penilaian pada
kolom yang telah disediakan dan menekan tombol tambah data. Untuk mengubah
data indikator penilaian, pengguna aplikasi dapat mengubah data indikator
penilaian dengan menekan tombol ubah yang tertera pada list data indikator
penilaian. Halaman indikator penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.13.
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Gambar 4.13 Halaman Indikator Penilaian
4.2.3 Halaman Guru
a.

Halaman Utama Guru
Halaman utama admin adalah tampilan awal ketika pengguna aplikasi

dimana dalam hal ini pengguna aplikasi yang memiliki hak akses guru telah
sukses melakukan proses login. Halaman utama guru dapat dilihat pada Gambar
4.14

Gambar 4.14 Halaman Utama Guru

b.

Halaman Nilai Akademis
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Halaman nilai akademis adalah tampilan yang berisi mengenai informasi
nilai akademis siswa. Halaman ini digunakan pengguna aplikasi dengan hak akses
guru untuk menginputkan nilai akademis siswa kedalam database. Halaman nilai
akademis terbagi menjadi tiga bagian, antara lain sebagai berikut:
1.

Tampilan Awal
Pada tampilan awal, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru diharuskan memilih kategori data
ajar dan rubrik penilaian pada combo box yang telah disediakan untuk menyaring
data sebelum memasukkan nilai akademis siswa. Pada halaman ini Pengguna
aplikasi yang memiliki hak akses. Halaman nilai akademis tampilan awal dapat
dilihat pada Gambar 4.15.

Gambar 4.15 Halaman Nilai Akademis – Tampilan Awal
2.

Tampilan Kedua
Pada tampilan kedua, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru diharuskan memilih data siswa
sebelum memasukkan nilai akademis siswa. Halaman nilai akademis tampilan
kedua dapat dilihat pada Gambar 4.16.

122

Gambar 4.16 Halaman Nilai Akademis – Tampilan Kedua
3.

Tampilan Ketiga
Pada tampilan ketiga, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru dapat memasukkan nilai akademis
siswa berdasarkan pada kriteria rubrik penilaian. Halaman nilai akademis
tampilan ketiga dapat dilihat pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17 Halaman Nilai Akademis – Tampilan Ketiga

c.

Halaman Nilai UAS
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Halaman nilai UAS adalah tampilan yang berisi mengenai informasi nilai
UAS siswa. Halaman ini digunakan untuk menginputkan nilai UAS siswa
kedalam database. Halaman nilai UAS terbagi menjadi dua bagian sebagai
berikut:
1.

Tampilan Awal
Pada tampilan awal, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru diharuskan memilih kategori data
ajar pada combo box yang telah disediakan untuk menyaring data sebelum
memasukkan nilai UAS siswa. Halaman nilai UAS tampilan awal dapat dilihat
pada Gambar 4.18.

Gambar 4.18 Halaman Nilai UAS – Tampilan Awal
2.

Tampilan Kedua
Pada tampilan kedua, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru dapat memasukkan nilai UAS
siswa. Halaman nilai UAS tampilan kedua dapat dilihat pada Gambar 4.19.
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Gambar 4.19 Halaman Nilai UAS – Tampilan Kedua
d.

Halaman Nilai Sikap
Halaman nilai sikap adalah tampilan yang berisi mengenai informasi nilai

sikap siswa. Halaman ini digunakan untuk menginputkan nilai sikap siswa
kedalam database. Halaman nilai sikap terbagi menjadi tiga bagian sebagai
berikut:
1.

Tampilan Awal
Pada tampilan awal, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru diharuskan memilih beberapa
kategori pada combo box yang telah disediakan untuk menyaring data sebelum
memasukkan nilai sikap siswa. Halaman nilai sikap tampilan awal dapat dilihat
pada Gambar 4.20.
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Gambar 4.20 Halaman Nilai Sikap – Tampilan Awal
2.

Tampilan Kedua
Pada tampilan kedua, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru diharuskan memilih data siswa
sebelum memasukkan nilai sikap siswa. Halaman nilai sikap tampilan kedua dapat
dilihat pada Gambar 4.21.

Gambar 4.21 Halaman Nilai Sikap – Tampilan Kedua
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3.

Tampilan Ketiga
Pada tampilan ketiga, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru dapat memasukkan nilai sikap
siswa. Halaman nilai sikap tampilan ketiga dapat dilihat pada Gambar 4.22.

Gambar 4.22 Halaman Nilai Sikap – Tampilan Ketiga
e.

Halaman Nilai Keterampilan
Halaman nilai keterampilan adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi nilai keterampilan siswa. Halaman ini digunakan untuk menginputkan
nilai keterampilan siswa kedalam database. Halaman nilai keterampilan terbagi
menjadi tiga bagian sebagai berikut:
1.

Tampilan Awal
Pada tampilan awal, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru diharuskan memilih kategori data
ajar, rubrik penilaian dan jenis penilaian keterampilan pada combo box yang telah
disediakan untuk menyaring data sebelum memasukkan nilai keterampilan siswa.
Halaman nilai keterampilan tampilan awal dapat dilihat pada Gambar 4.23.
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Gambar 4.23 Halaman Nilai Keterampilan – Tampilan Awal
2.

Tampilan Kedua
Pada tampilan kedua, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru diharuskan memilih data siswa
sebelum memasukkan nilai keterampilan siswa. Halaman nilai keterampilan
tampilan kedua dapat dilihat pada Gambar 4.24.

Gambar 4.24 Halaman Nilai Keterampilan – Tampilan Kedua
3.

Tampilan Ketiga
Pada tampilan ketiga, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai guru dapat memasukkan nilai
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keterampilan siswa. Halaman nilai keterampilan tampilan ketiga dapat dilihat
pada Gambar 4.25.

Gambar 4.25 Halaman Nilai Keterampilan – Tampilan Ketiga
4.2.4
a.

Halaman Siswa
Halaman Utama Siswa
Halaman utama siswa adalah tampilan awal ketika pengguna aplikasi

dimana dalam hal ini pengguna aplikasi yang memiliki hak akses siswa telah
sukses melakukan proses login. Halaman utama siswa dapat dilihat pada Gambar
4.26.

Gambar 4.26 Halaman Utama Siswa
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b.

Halaman Historis Nilai
Desain halaman historis nilai adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi tentang historis nilai siswa. Halaman nilai akademis terbagi menjadi dua
bagian, antara lain sebagai berikut:
1.

Halaman Historis Nilai Akademis
Halaman historis nilai akademis adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi tentang daftar nilai akademis siswa mulai dari siswa tersebut kelas X
hingga siswa tersebut kelas XII. Desain halaman historis nilai akademis terbagi
menjadi dua bagian sebagai berikut:


Tampilan Awal
Pada tampilan awal, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai siswa diharuskan memilih kategori
tahun ajaran pada combo box yang telah disediakan untuk menyaring data
sebelum siswa dapat melihat daftar nilai akademisnya. Halaman historis nilai
akademis tampilan awal dapat dilihat pada Gambar 4.27.

Gambar 4.27 Halaman Historis Nilai Akademis – Tampilan Awal
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Tampilan Akhir
Pada tampilan akhir, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai siswa dapat melihat daftar nilai
akademisnya mulai dari saat siswa tersebut kelas X hingga siswa tersebut kelas
XII. Halaman historis nilai akademis tampilan akhir dapat dilihat pada Gambar
4.28.

Gambar 4.28 Halaman Historis Nilai Akademis – Tampilan Akhir
2.

Halaman Historis Nilai Sikap
Halaman historis nilai sikap adalah tampilan yang berisi mengenai

informasi tentang daftar nilai sikap siswa mulai dari siswa tersebut kelas X hingga
siswa tersebut kelas XII. Desain halaman historis nilai sikap terbagi menjadi dua
bagian sebagai berikut:



Tampilan Awal
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Pada tampilan awal, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna
aplikasi yang memiliki hak akses sebagai siswa diharuskan memilih kategori
tahun ajaran pada combo box yang telah disediakan untuk menyaring data
sebelum siswa dapat melihat daftar nilai sikapnya. Halaman historis nilai sikap
tampilan awal dapat dilihat pada Gambar 4.29.

Gambar 4.29 Halaman Historis Nilai Sikap – Tampilan Awal


Tampilan Akhir
Pada tampilan akhir, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai siswa dapat melihat daftar nilai sikapnya
mulai dari saat siswa tersebut kelas X hingga siswa tersebut kelas XII. Halaman
historis nilai sikap tampilan akhir dapat dilihat pada Gambar 4.30.
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Gambar 4.30 Halaman Historis Nilai Sikap – Tampilan Akhir
3.

Halaman Historis Nilai Keterampilan
Halaman historis nilai keterampilan adalah tampilan yang berisi

mengenai informasi tentang daftar nilai keterampilan siswa mulai dari siswa
tersebut kelas X hingga siswa tersebut kelas XII. Desain halaman historis nilai
keterampilan terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut:


Tampilan Awal
Pada tampilan awal, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai siswa diharuskan memilih kategori
tahun ajaran pada combo box yang telah disediakan untuk menyaring data
sebelum siswa dapat melihat daftar nilai keterampilannya. Halaman historis nilai
keterampilan tampilan awal dapat dilihat pada Gambar 4.31.
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Gambar 4.31 Halaman Historis Nilai Keterampilan – Tampilan Awal


Tampilan Akhir
Pada tampilan akhir, pengguna aplikasi dimana dalam hal ini pengguna

aplikasi yang memiliki hak akses sebagai siswa dapat melihat daftar nilai
keterampilannya mulai dari saat siswa tersebut kelas X hingga siswa tersebut
kelas XII. Halaman historis nilai keterampilan tampilan akhir dapat dilihat pada
Gambar 4.32.

Gambar 4.32 Halaman Historis Nilai Keterampilan – Tampilan Akhir
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4.3

Test Case Aplikasi Penilaian Hasil Belajar Siswa
Test case aplikasi penilaian hasil belajar siswa adalah tahapan untuk

menguji aplikasi penilaian hasil belajar siswa dimana dalam hal ini apakah sudah
sesuai dengan fungsinya atau belum, dalam pengujian aplikasi ini penulis
menggunakan pengujian dengan menggunakan metode Black Box. Berikut
tampilan test case aplikasi penilaian hasil belajar siswa.

Tabel 4.1 Test Case Aplikasi Sebagai Admin
Test
Tujuan
Input
Case
TC Memastikan respon aplikasi Username : 123
1
terhadap inputan user yang password : admin
melakukan proses login
dengan
username
dan
password yang valid.

Output yang
Diharapkan
Halaman
pindah
ke
Dashboard
Admin

Output
Sistem
Muncul
Halaman
Utama
Admin

Status

Dokumentasi

Sukses
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Test
Tujuan
Input
Output yang
Output
Status
Case
Diharapkan
Sistem
TC Memastikan respon aplikasi Username : 123 Pengguna
Aplikasi
sukses
2
terhadap inputan user yang Password
menampilkan
: aplikasi
melakukan proses login asdasdasd
tidak dapat pesan error.
dengan
username
dan
masuk
password yang tidak valid.
kedalam
aplikasi

TC
3

Memastikan respon aplikasi Username : 123 Data siswa
terhadap inputan user yang password : admin berhasil
melakukan proses tambah
ditambahkan
data siswa.
No. Induk: 21491
Nama siswa :
Adelia
Nindya
Winona
Putri
Sony
Alamat
:
Wonocolo Pabrik
Kulit
RT.07
RW.04 Surabaya
No. Telp :

Dokumentasi

Data siswa Sukses
berhasil
ditambahkan
dan muncul
pada
tampilan data
siswa

081-332661091
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Test
Tujuan
Input
Case
TC Memastikan respon aplikasi Username : 123
4
terhadap inputan user yang password : admin
melakukan proses ubah data
siswa.
No. Induk dipilih:
21491
Nama siswa :
Adelia
Nindya
Winona
Putri
Sony
Alamat
:
Wonocolo Pabrik
Kulit
RT.07
RW.04 Surabaya
No. Telp :

Output yang
Output
Status
Diharapkan
Sistem
Data siswa Data siswa Sukses
berhasil
berhasil
diubah
diubah dan
muncul pada
tampilan data
siswa

Dokumentasi

081-332661091

TC
5

Memastikan respon aplikasi Username : 123 Data siswa Data siswa Sukses
terhadap inputan user yang password : admin berhasil
berhasil
melakukan proses hapus
dihapus
dihapus
data siswa.
No. Induk dipilih:
21491

137

Test
Case

Tujuan

Input

Output yang
Diharapkan

Output
Sistem

Status

TC
6

Memastikan respon aplikasi Username : 123 Data kelas
terhadap inputan user yang password : admin berhasil
melakukan proses tambah
ditambahkan
data kelas.
Nama kelas : XIPA-1
Pilih Jurusan :
Ilmu Pengetahuan
Alam

Data
kelas Sukses
berhasil
ditambahkan
dan tampil
pada
tampilan data
kelas

TC
7

Memastikan respon aplikasi Username : 123 Data kelas
terhadap inputan user yang password : admin berhasil
melakukan proses ubah data
diubah
kelas.
Kode
kelas
dipilih: 1
Nama kelas : XIPA-1
Pilih Jurusan :
Ilmu Pengetahuan
Alam

Data
kelas Sukses
berhasil
diubah dan
tampil pada
tampilan data
kelas

Dokumentasi
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Test
Tujuan
Input
Case
TC Memastikan respon aplikasi Username : 123
8
terhadap inputan user yang password : admin
melakukan proses hapus
data kelas.
Kode
kelas
dipilih: 1

Output yang
Output
Status
Diharapkan
Sistem
Data kelas Data
kelas Sukses
berhasil
berhasil
dihapus
dihapus

TC
9

Memastikan respon aplikasi Username : 123
terhadap inputan user yang password : admin
melakukan proses tambah
data tahun ajaran.
Tahun Ajaran :
2015/2016
Pilih semester :
Ganjil

Data tahun
ajaran
berhasil
ditambahkan

Data tahun Sukses
ajaran
berhasil
ditambahkan
dan tampil
pada
tampilan data
tahun ajaran

TC
10

Memastikan respon aplikasi Username : 123
terhadap inputan user yang password : admin
melakukan proses ubah data
tahun ajaran.
Kode tahun ajaran
dipilih : 1
Tahun Ajaran :
2015/2016

Data tahun
ajaran
berhasil
diubah

Data tahun Sukses
ajaran
berhasil
diubah dan
tampil pada
tampilan data
tahun ajaran

Dokumentasi
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Test
Case

Tujuan

Input

Output yang
Diharapkan

Output
Sistem

Status

Dokumentasi

Pilih semester :
Ganjil
Pilih Status : Aktif

TC
11

Memastikan respon aplikasi Username : 123
terhadap inputan user yang password : admin
melakukan proses hapus
data tahun ajaran.
Kode tahun ajaran
dipilih : 1

Data tahun
ajaran
berhasil
dihapus

Data tahun Sukses
ajaran
berhasil
dihapus

TC
12

Memastikan respon aplikasi Username : 123
terhadap inputan user yang password : admin
melakukan proses tambah
data mata pelajaran.
Mata pelajaran :
Matematika

Data mata
pelajaran
berhasil
ditambahkan

Data
mata Sukses
pelajaran
berhasil
ditambahkan
dan tampil
pada
tampilan data
mata
pelajaran
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Test
Tujuan
Input
Case
TC Memastikan respon aplikasi Username : 123
13 terhadap inputan user yang password : admin
melakukan proses ubah data
mata pelajaran.
Kode
mata
pelajaran dipilih :
1
Mata pelajaran :
Matematika

Output yang
Diharapkan
Data mata
pelajaran
berhasil
diubah

Output
Status
Sistem
Data
mata Sukses
pelajaran
berhasil
diubah dan
tampil pada
tampilan data
mata
pelajaran

TC
14

Memastikan respon aplikasi Username : 123
terhadap inputan user yang password : admin
melakukan proses hapus
data mata pelajaran.
Kode
mata
pelajaran dipilih :
1

Data mata
pelajaran
berhasil
dihapus

Data
mata Sukses
pelajaran
berhasil
dihapus

TC
15

Memastikan respon aplikasi Username : 123 Data rubrik
terhadap inputan user yang password : admin berhasil
melakukan proses tambah
ditambahkan
data rubrik penilaian.
Pilih
mata
pelajaran
:
Matematika
Nama Rubrik :
Rubrik Penilaian
Laporan
Tugas
Matematika

Data rubrik Sukses
berhasil
ditambahkan
dan tampil
pada
tampilan data
rubrik
penilaian

Dokumentasi
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Test
Tujuan
Input
Case
TC Memastikan respon aplikasi Username : 123
16 terhadap inputan user yang password : admin
melakukan proses ubah data
rubrik penilaian.
Kode
rubrik
dipilih : 1
Pilih
mata
pelajaran
:
Matematika
Nama Rubrik :
Rubrik Penilaian
Laporan
Tugas
Matematika
TC Memastikan respon aplikasi Username : 123
17 terhadap inputan user yang password : admin
melakukan proses hapus
data rubrik penilaian.
Kode
rubrik
dipilih : 1

TC
18

Output yang
Output
Status
Diharapkan
Sistem
Data rubrik Data rubrik Sukses
berhasil
berhasil
diubah
diubah dan
tampil pada
tampilan data
rubrik
penilaian

Dokumentasi

Data rubrik Data rubrik Sukses
berhasil
berhasil
dihapus
dihapus

Memastikan respon aplikasi Username : 123 Data kriteria
terhadap inputan user yang password : admin berhasil
melakukan proses tambah
ditambahkan
data kriteria penilaian.
Pilih Rubrik :
Rubrik Penilaian
Laporan
Tugas

Data kriteria Sukses
berhasil
ditambahkan
dan tampil
pada
tampilan data

142

Test
Case

Tujuan

Input

Output yang
Diharapkan

Matematika
Nama Kriteria :
Pendahuluan

Output
Sistem
kriteria
penilaian

Status

TC
19

Memastikan respon aplikasi Username : 123 Data kriteria
terhadap inputan user yang password : admin berhasil
melakukan proses ubah data
diubah
kriteria penilaian.
Kode
kriteria
dipilih : 1
Pilih Rubrik :
Rubrik Penilaian
Laporan
Tugas
Matematika
Nama Kriteria :
Pendahuluan

TC
20

Memastikan respon aplikasi Username : 123 Data kriteria Data kriteria Sukses
terhadap inputan user yang password : admin berhasil
berhasil
melakukan proses hapus
dihapus
dihapus
data kriteria penilaian.
Kode
kriteria
dipilih : 1

Dokumentasi

Data kriteria Sukses
berhasil
diubah dan
tampil pada
tampilan data
kriteria
penilaian
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Test
Tujuan
Input
Case
TC Memastikan respon aplikasi Username : 123
21 terhadap inputan user yang password : admin
melakukan proses tambah
data indikator penilaian.
Pilih Rubrik :
Rubrik Penilaian
Laporan
Tugas
Matematika
Pilih Kriteria :
Pendahuluan
Nama Indikator :
Memuat:
(1)
Tujuan
Penyusunan
Laporan,
(2)
Nama Penemu, (3)
Rumus
Nilai Indikator : 4
TC Memastikan respon aplikasi Username : 123
22 terhadap inputan user yang password : admin
melakukan proses ubah data
indikator penilaian.
Kode
indikator
dipilih : 1
Pilih Rubrik :
Rubrik Penilaian
Laporan
Tugas
Matematika

Output yang
Diharapkan
Data
indikator
berhasil
ditambahkan

Output
Status
Sistem
Data
Sukses
indikator
berhasil
ditambahkan
dan tampil
pada
tampilan data
indikator
penilaian

Data
indikator
berhasil
diubah

Data
Sukses
indikator
berhasil
diubah dan
tampil pada
tampilan data
indikator
penilaian

Dokumentasi
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Test
Case

TC
23

Tujuan

Input

Output yang
Diharapkan

Pilih Kriteria :
Pendahuluan
Nama Indikator :
Memuat:
(1)
Tujuan
Penyusunan
Laporan,
(2)
Nama Penemu, (3)
Rumus
Nilai Indikator : 4
Memastikan respon aplikasi Username : 123 Data
terhadap inputan user yang password : admin indikator
melakukan proses hapus
berhasil
data indikator penilaian.
Kode
indikator dihapus
dipilih : 1

Output
Sistem

Data
indikator
berhasil
dihapus

Status

Dokumentasi

Sukses

Tabel 4.2 Test Case Aplikasi Sebagai Guru
Test
Case

Tujuan

Input

Output yang
Diharapkan

Output
Sistem

Status

Dokumentasi

145

Test
Tujuan
Case
TC Memastikan respon aplikasi
24 terhadap inputan user yang
melakukan proses pemilihan
kategori untuk menentukan
daftar siswa.

TC
25

Input
Username : 1234
password : guru

Output yang
Output
Diharapkan
Sistem
Halaman
Muncul
pindah
ke halaman
daftar siswa daftar siswa
berdasarkan
kategori
yang telah
ditentukan
sebelumnya

Status

Dokumentasi

Sukses

Pilih Kelas : XIPA-1
Pilih Jurusan :
Ilmu Pengetahuan
Alam
Pilih
Tahun
Ajaran
:
2015/2016
Pilih
Mata
Pelajaran
:
Matematika
Pilih
Rubrik
Penilaian : Rubrik
Penilaian Laporan
Tugas Matematika
Memastikan respon aplikasi Username : 1234 Halaman
Muncul
Sukses
terhadap inputan user yang password : guru
pindah
ke halaman niai
melakukan proses pemilihan
nilai siswa
siswa
data siswa yang akan Tekan
tombol
dinilai.
Tambah
Nilai
pada data siswa
yang akan dinilai.
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Test
Case

Tujuan

TC
26

Memastikan respon aplikasi
terhadap inputan user yang
melakukan
proses
penyimpanan data nilai
siswa yang telah dinilai dan
melakukan perhitungan nilai
secara otomatis.

Input

Output yang
Diharapkan

Username : 1234 Data
nilai
password : guru
akademis
siswa
Pilih nilai siswa tersimpan
berdasarkan
pada
kriteria penilaian. database

Output
Sistem

Status

Dokumentasi

Muncul
Sukses
pesan bahwa
data berhasil
disimpan

Tekan
tombol
Simpan
untuk
menyimpan data
siswa yang akan
dinilai.
TC
27

Memastikan respon aplikasi
terhadap inputan user yang
melakukan proses pemilihan
kategori untuk menentukan
daftar siswa.

Username : 1234 Halaman
Muncul
password : guru
pindah
ke halaman
daftar siswa daftar siswa
Pilih Kelas : X- berdasarkan
IPA-1
kategori
Pilih Jurusan : yang telah
Ilmu Pengetahuan ditentukan
Alam
sebelumnya

Sukses
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Test
Case

Tujuan

Input

Output yang
Diharapkan

Output
Sistem

Status

Dokumentasi

Pilih
Tahun
Ajaran
:
2015/2016

TC
28

Memastikan respon aplikasi
terhadap inputan user yang
melakukan proses pemilihan
data siswa yang akan
dinilai.

Username : 1234 Halaman
Muncul
Sukses
password : guru
pindah
ke halaman niai
nilai siswa
siswa
Tekan
tombol
Tambah
Nilai
pada data siswa
yang akan dinilai.

TC
29

Memastikan respon aplikasi
terhadap inputan user yang
melakukan
proses
penyimpanan data nilai
siswa yang telah dinilai

Username : 1234 Data
nilai
password : guru
sikap siswa
tersimpan
Keterangan: Siswa pada
berkelakuan baik database
terhadap guru dan
teman-temannya
selama
proses
pembelajaran.
Nilai Huruf : A

Muncul
Sukses
pesan bahwa
data berhasil
disimpan
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Test
Case

TC
30

Tujuan

Input

Output yang
Diharapkan

Output
Sistem

Tekan
tombol
Simpan
untuk
menyimpan data
siswa yang akan
dinilai.
Muncul
Memastikan respon aplikasi Username : 1234 Halaman
pindah
ke halaman
terhadap inputan user yang password : guru
daftar siswa daftar siswa
melakukan proses pemilihan
kategori untuk menentukan Pilih Kelas : X- berdasarkan
kategori
daftar siswa.
IPA-1
Pilih Jurusan : yang telah
Ilmu Pengetahuan ditentukan
Alam
sebelumnya
Pilih
Tahun
Ajaran
:
2015/2016
Pilih
Mata
Pelajaran
:
Matematika
Pilih
Rubrik
Penilaian : Rubrik
Penilaian Praktik
Pendidikan
Jasmani
Pilih
Penilaian

Status

Dokumentasi

Sukses
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Test
Case

TC
31

TC
32

Tujuan

Input

Output yang
Diharapkan

Output
Sistem

Status

Dokumentasi

Keterampilan
Siswa : Nilai
Praktik
Memastikan respon aplikasi Username : 1234 Halaman
Muncul
Sukses
terhadap inputan user yang password : guru
pindah
ke halaman niai
melakukan proses pemilihan
nilai siswa
siswa
data siswa yang akan Tekan
tombol
dinilai.
Tambah
Nilai
pada data siswa
yang akan dinilai.

Memastikan respon aplikasi
terhadap inputan user yang
melakukan
proses
penyimpanan data nilai
siswa yang telah dinilai

Username : 1234 Data
nilai
password : guru
keterampilan
siswa
Pilih nilai siswa tersimpan
berdasarkan
pada
kriteria penilaian. database

Muncul
Sukses
pesan bahwa
data berhasil
disimpan

Tekan
tombol
Simpan
untuk
menyimpan data
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Test
Case

Tujuan

Output yang
Diharapkan

Input

Output
Sistem

Status

Dokumentasi

siswa yang akan
dinilai.
Tabel 4.3 Test Case Aplikasi Sebagai Siswa
Test
Tujuan
Input
Case
TC Memastikan respon aplikasi Username : 21491
33 terhadap inputan user yang password : siswa
melakukan proses login
dengan
username
dan
password yang valid.

Output yang
Output
diharapkan
Sistem
Halaman
Muncul
pindah
ke Halaman
Utama Siswa
Dashboard
Siswa serta
menampilkan
grafik nilai
siswa

Status

Dokumentasi

Sukses
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Test
Tujuan
Case
TC Memastikan respon aplikasi
34 terhadap inputan user yang
melakukan proses lihat data
historis nilai akademis
siswa.

TC
35

Output yang
diharapkan
Username : 21491 Halaman
password : siswa
pindah
ke
historis nilai
Pilih
Tahun akademis
Ajaran
: siswa
2015/2016
Input

Memastikan respon aplikasi Username : 21491
terhadap inputan user yang password : siswa
melakukan proses lihat data
historis nilai sikap siswa.
Pilih
Tahun
Ajaran
:
2015/2016

Halaman
pindah
ke
historis nilai
sikap siswa

Output
Status
Sistem
Muncul
Sukses
halaman
historis nilai
akademis
siswa

Dokumentasi

Muncul
Sukses
halaman
historis nilai
sikap siswa
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Test
Tujuan
Case
TC Memastikan respon aplikasi
36 terhadap inputan user yang
melakukan proses lihat data
historis nilai keterampilan
siswa.

Output yang
diharapkan
Username : 21491 Halaman
password : siswa
pindah
ke
historis nilai
Pilih
Tahun keterampilan
Ajaran
: siswa
2015/2016
Input

Output
Status
Sistem
Muncul
Sukses
halaman
historis nilai
keterampilan
siswa

Dokumentasi

153
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Berdasarkan hasil pengujian fungsi-fungsi pada aplikasi penilaian hasil
belajar siswa yang telah dilakukan secara keseluruhan dengan total pengujian
sebanyak 36 kali. Terdapat tiga proses utama yang diujikan yang meliputi
penilaian akademis, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Rincian jumlah
pengujian pada penilaian akademis sebanyak 3 kali, rincian jumlah pengujian
pada penilaian sikap sebanyak 3 kali, dan rincian jumlah pengujian pada penilaian
keterampilan sebanyak 3 kali.
Pada penilaian akademis, informasi yang ditampilkan pada halaman
dashboard siswa berupa grafik perkembangan nilai siswa, sedangkan informasi
yang ditampilkan pada halaman historis nilai akademis siswa berupa rincian nilai
akademis siswa pada tahun ajaran dan semester tertentu. Pada penilaian sikap,
informasi yang ditampilkan pada halaman historis nilai sikap berupa rincian nilai
sikap pada tahun ajaran dan semester tertentu. Pada penilaian keterampilan,
informasi yang ditampilkan pada halaman historis nilai keterampilan berupa
rincian nilai keterampilan yang meliputi nilai praktik, nilai proyek, nilai produk,
dan nilai portofolio.
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam tabel
4.1 hingga tabel 4.3, dapat dilihat bahwa fungsi-fungsi yang meliputi penilaian
akademis, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan yang terdapat pada
penilaian nilai siswa telah berjalan dengan baik.

BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Pembuatan aplikasi penilaian hasil belajar siswa berdasarkan hasil

pengujian aplikasi, diketahui bahwa aplikasi penilaian hasil belajar siswa dapat
menjalankan fungsinya dalam mencatat dan menghitung nilai siswa yang meliputi
penilaian akademis, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan yang terintegrasi,
serta mampu menunjang penyampaian informasi nilai siswa secara real time pada
SMA Kartika IV-3 Surabaya.

5.2

Saran
Berdasarkan penjelasan mengenai aplikasi penilaian hasil belajar siswa

pada SMA Kartika IV-3 Surabaya, maka saran yang diberikan untuk
pengembangan system selanjutnya adalah sebagai berikut:
a) Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk dapat menerima pindahan
data / import data dari berbagai file seperti Microsoft Excel.
b) Aplikasi dapat dikembangkan untuk dapat mencetak data Microsoft Excel
sebagai hasil keluaran / Output.
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