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Abstrak : Perkembangan dan perubahan sikap dan sifat seorang anak yang telah masuk usia dewasa sangatlah 
rentang dengan hal-hal yang negatif dan jauh dari yang diharapkan oleh keluarga. Usia yang labil itulah yang 
menyebabkan mereka mudah untuk terpengaruh dengan lingkungan atau teman sekaligus. Sekolah adalah tangan 
kanan orang tua atau orang tua bagi siswa saat di sekolah akan merasa sangat berat untuk menangani hal ini, 
karena selain membuat siswa menjadi pandai dalam hal akademik, sekolah harus dapat membuat siswa menjadi 
lebih baik dalam bergaul dan bersikap dengan siapa saja. 
Dalam penelitian ini, dibangunlah aplikasi yang dapat membantu dalam proses monitoring siswa yang 
bermasalah sesuai dengan yang diharpkan pihak sekolah untuk membantu guru BK dalam melakukan 
pemanggilan siswa bermasalah untuk dilakukan proses. Tujuan dari aplikasi ini adalah membuat Sistem 
informasi monitoring siswa bermasalah dengan menggunakan certainty factor. 
Berdasarkan blackbox testing dan hasil evaluasi terhadap responden pengguna aplikasi, maka didapatkan bahwa 
aplikasi maupun sistem yang telah dibuat dapat dan mampu melakukan proses monitoring siswa yang 
bermasalah. 
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Faktor pengendalian diri adalah salah satu 

faktor yang sangat dibutuhkan di dunia pendidikan 
dan perkembangan kepribadian anak pada usia 
remaja setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU), 
atau Sekolah menengah Kejuruan (SMK), karena 
dalam usia remaja dengan tingkat kestabilan emosi 
yang masih labil. Siswa akan mudah terpengaruh 
dengan apa yang dihadapinya apalagi dengan system 
pembelajaran sekolah yang mulai mengikuti standart 
yang jauh lebih berkembang dan memaksa siswa 
untuk lebih aktif dalam pelajaran, oleh karena itu, 
untuk membantu memonitoring dan mengevaluasi 
dan bahkan sampai menangani siswa bermasalah 
tersebut, maka tugas bimbingan konseling atau yang 
disebut juga BK sebagai perwakilan sekolah untuk 
memonitoring mulai dari prestasi akademik, poin 
pelanggaran dan profil pribadi siswa (background 
siswa). 

Dengan adanya tugas dari sekolah untuk 
mengangani siswa yang banyak tersebut dan dengan 
masalah yang berbeda – beda, maka guru BK merasa 
bahwa tanggung jawab yang dipikulnya sangatlah 
berat. Dan untuk mengatasi siswa yang berjumlah 
lebih dari 1200 siswa yang terbagi dalam 31 kelas 
yaitu terdiri dari 11 kelas X : 10 kelas regular dan 1 
kelas Science, 10 kelas XI : 6 kelas IPA dan 4 kelas 
IPS, dan 10 kelas XII : 6 kelas IPA dan 4 kelas IPS, 
maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang tidak 
sedikit. 

Bimbingan Konseling SMAK Frateran 
Surabaya yang terdiri dari 3 orang telah menemukan 
cara untuk memperingan tugas mereka yaitu tiap guru 
BK meng-handle / menangani per angkatan. Tetapi 
masalah tersebut dirasa masih terlalu berat. Cara 
yang kedua adalah proses monitoring dilakukan tiap 
periode minimal per tengah semester. Cara yang 
ketiga adalah Untuk penilaian poin pelanggaran 
diserahkan oleh pihak Guru Piket.  Dan cara yang 
terakhir adalah perlu adanya alat Bantu yang dapat 
memperingan tugas mereka  yang awalnya dikerjakan 
secara manual, yaitu dengan menggunakan kertas dan 
dihitung secara manual. 

Atas dasar inilah maka guru BK sangat 
membutuhkan adanya pertambahan tenaga dalam 
menangani tugas tersebut, karena selain mengajar 
seluruh guru BK harus menangani hampir lebih dari 
370 siswa. Untuk membantu 3 orang guru BK 
tersebut, maka dibuatlah Penelitian ini, terutama 
mengenai penentuan prioritas siswa yang harus 
diproses atau didahulukan untuk melakukan 
konsultasi dengan guru pengajar, guru piket dan guru 
BK. Karena ada banyak pertimbangan di dalam 
menentukan siswa manakah yang harus 
diprioritaskan terlebih dahulu yang dapat dilihat dari 
beberapa kriteria yang disediakan oleh pihak sekolah. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut 
meliputi nilai akademik dari nilai kognitif, 
psikomotor, dan afektif; sikap dan perbuatan siswa 
melanggar peraturan sekolah atau tidak saat di 
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sekolah; dan background atau profil siswa di luar 
sekolah. Pertimbangan-pertimbangan ini akan 
menjadi kategori yang memiliki bobot penilaian 
untuk tiap-tiap siswa, yang nantinya bobot-bobot 
tersebut akan dihitung dengan menggunakan suatu 
metode untuk menghasilkan siapa yang masuk 
kategori siswa tidak bermasalah dan siswa yang 
bermasalah. 

Salah satu metode yang dapat digunakan 
adalah dengan menggunakan sebuah Sistem Pakar 
yaitu Certainty Factor. Sistem pakar adalah program 
komputer yang didesain untuk meniru kemampuan 
memecahkan masalah dari seorang pakar. “Pakar 
adalah orang yang memiliki kemampuan atau 
mengerti dalam menghadapi suatu masalah. Lewat 
pengalaman, seorang pakar mengembangkan 
kemampuan yang membuatnya dapat memecahkan 
permasalahan dengan hasil yang baik dan efisien.” 
(Durkin : 1994). 

Berdasarkan pada kriteria-kriteria dan 
bobot penilaian dari tiap kriteria tersebut, maka akan 
dapat dibuat suatu aplikasi yang nantinya akan 
digunakan oleh Guru BK SMA Katolik Frateran 
Surabaya untuk memonitoring siswa manakah yang 
masuk kategori bermasalah atau tidak. Dengan begitu 
Guru BK akan sangat terbantu dalam melaksanakan 
tugasnya. 

Alasan aplikasi ini berbasis web karena 
sekolah telah memiliki aplikasi untuk entry nilai dan 
entry pelanggaran sebelumnya. Tetapi untuk 
menyatukan itu semua masih belum ada, dan juga 
untuk mengentrykannya harus di ruangan yang telah 
terinstall aplikasi tersebut. Dengan aplikasi yang 
telah dibuat ini maka dihararapkan semua pihak dapat 
mengentrikan tanpa harus menggunakan komputer 
yang ada, cukup dengan mengkoneksikan laptop 
dengan WIFI sekolah. 

 
KAJIAN PUSTAKA 
Sistem Pakar 

Menurut Turban (2005) yang dikutip oleh 
Kusrini (2007) Sistem pakar adalah program 
komputer yang menirukan penalaran seorang pakar 
dengan keahlian pada suatu wilayah pengetahuan 
tertentu.  

Sistem pakar memiliki beberapa 
komponen utama yaitu: antar muka pengguna (user 
interface), basis data sistem pakar (expert system 
database), fasilitas akuisisi pengetahuan (knowledge 
acquisition facility) dan mekanisme inferensi 
(inference mechanism). Selain itu ada satu komponen 
yang ada pada beberapa sistem pakar yaitu fasilitas 
penjelasan (explanation facility) . Antar muka 
pengguna adalah perangkat lunak yang menyediakan 
media komunikasi antara pengguna dengan sistem.  

Basis data sistem pakar berisi 
pengetahuan setingkat pakar pada subyek tertentu. 
Pengetahuan ini bisa berasal dari pakar, jurnal, 
majalah, dan sumber pengetahuan lainnya.  

Fasilitas akuisisi pengetahuan merupakan 
perangkat lunak yang menyediakan fasilitas dialog 

antara pakar dengan sistem. Fasilitas akuisisi ini 
digunakan untuk memasukkan fakta-fakta dan 
kaidah-kaidah sesuai dengan perkembangan ilmu. 
(Kusrini, 2006) 

Mekanisme inferensi merupakan 
perangkat lunak yang melakukan penalaran dengan 
menggunakan pengetahuan yang ada untuk 
menghasilkan suatu kesimpulan atau hasil akhir.  

Fasilitas penjelasan berguna dalam 
memberikan penjelasan kepada pengguna mengapa 
komputer meminta suatu informasi tertentu dari 
pengguna dan dasar apa yang digunakan komputer 
sehingga dapat menyimpulkan suatu kondisi.  

 
 

Certainty Factor (CF) 
Certainty Factor (CF) adalah salah satu 

metode dalam system pakar yang cukup sulit untuk 
menentukan tingkat keyakinan dalam sebuah rule. 
Dengan menghitung nilai probabilitas keyakinan dan 
ketidakyakinan pakar akan terjadinya sebuah hipotesa 
akibat sebuah fakta (evidence). 

Menurut Kusrini (2006), Sistem pakar 
harus mampu bekerja dalam ketidakpastian.  

sejumlah teori telah ditemukan untuk 
menyelesaikan ketidakpastian, termasuk diantaranya 
probabilitas klasik (classical probability), 
probabilitas Bayes (Bayesian probability), teori 
Hartley berdasarkan himpunan klasik (Hartley theory 
based on classical sets), teori Shannon berdasarkan 
pada probabilitas (Shanon theory based on 
probability), teori Dempster-Shafer (Dempster-
Shafer theory), teori fuzzy Zadeh (Zadeh’s fuzzy 
theory) dan faktor kepastian (certainty factor).  

Faktor kepastian (certainty factor) 
diperkenalkan oleh Shortliffe Buchanan dalam 
pembuatan MYCIN. Certainty factor (CF) 
merupakan nilai parameter klinis yang diberikan 
MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. 
(Kusrini,2006) mengutip (Giarattano dan Riley, 
1994). 
 
Penyusunan Model CF 

Certainty Factors (CF) diekspresikan 
dalam seperangkat aturan yang memiliki format 
IF evidence 
THEN hyphothesis CF (rule) 
dimana Evidence adalah satu atau beberapa fakta 
yang diketahui untuk mendukung Hypothesis dan 
CF(RULE) adalah certainty factor untuk Hypothesis 
jika evidence diketahui. 

Ukuran yang menunjukkan peningkatan 
keyakinan pada suatu hypothesis berdasarkan 
evidence yang ada disebut sebagai measure of belief 
(MB). Sedangkan ukuran yang menunjukkan 
penurunan keyakinan pada suatu hypothesis 
berdasarkan evidence yang ada disebut sebagai 
measure of disbelief (MD). 

Nilai dari MB dan MD dibatasi 
sedemikian sehingga: 
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0 ≤ MB ≤ 1 
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0 ≤ MB ≤ 1 

 
Ukuran MB secara formal didefinisikan sebagai: 
P(H) = Probabilitas sebelumnya dari suatu hipotesis 

H 
P(H|E) = Probabilitas hipotesis H adalah benar jika 

diberikan beberapa fakta (evidence) E 
Ukuran MD secara formal didefinisikan sebagai:  
 
Dimana: 

Karena dalam proses observasi dapat 
kepercayaan dapat bertambah atau berkurang, maka 
diperlukan ukuran ketiga untuk mengkombinasikan 
MB dan MD, yaitu: Certainty Factor. Certainty 
Factor didefiniskan sebagai : 
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Dimana nilai dar CF dibatasi oleh: 
-1 ≤ CF ≤ 1 

Nilai 1 berarti sangat benar, nilai 0 berarti 
tidak diketahui dan nilai -1 berarti sangat salah. Nilai 
CF negatif menunjuk pada derajad ketidak-percayaan 
sedang nilai CF positif menunjuk pada derajad 
kepercayaan. 
 
METODE 
Model Pengembangan 

Melakukan monitoring siswa bermasalah 
sangatlah merepotkan, dikarenakan ada beberapa 
kriteria yang diperhitungkan. Berikut adalah hasil 
analisa tujuan, kriteria dan alternatif  yang ada : 

Akademik Ketertiban Profil

siswa

A B C

2. Kriteria

3. Alternatif

1. TujuanSiswa

bermasalah

 
Gambar 1 Hirarki 

 
Penentuan prioritas konseling didasarkan pada 
kriteria – kriteria yang telah ada sebelumnya, yaitu : 
1. Sistem Penilaian Di SMAK Frateran 

Penyempurnaan kurikulum adalah salah satu 
upaya peningkatan mutu pendidikan. Sistem 
Penilaian yang ada pada SMAK FRATERAN  
menggunkan sistem sisipan yang berarti 
penilaian akan dilakukan pada pertengahan 

semester dan pada akhir semester. Penilaian 
pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
terdiri dari 3 aspek, yaitu : a)Kognitif, yang 
terdiri dari Ulangan Harian dan Tugas. 
b)Psikomotor, yang terdiri dari: Praktikum dan 
Pengamatan Motorik. c)Afektif, yang terdiri 
dari: Sikap dan Perkembangan bakat / minat. 

2. Data ketertiban 
Pada umumnya, jumlah pelanggaran ketertiban 
di sekolah boleh dikatakan kecil atau dengan 
kata lain pelanggaran ketertiban dilakukan oleh 
sebagian kecil dari total siswa yang ada. Tentu 
saja para siswa di sekolah manapun akan 
enggan jika harus berurusan dengan bagian 
ketertiban sekolah, karena takut dengan 
hukuman atau sanksi yang ada. Data ketertiban 
pun menjadi salah satu kriteria dalam pencarian 
dan penentuan prioritas siswa yang bermasalah. 
Hal ini disebabkan karena salah satu pengertian 
dari siswa bermasalah sendiri adalah siswa 
melakukan pelanggaran ketertiban atau aturan 
sekolah. 

3. Profil siswa 
Profil siswa adalah kriteria atau informasi 
pendukung untuk mencari dan menentukan 
prioritas dari siswa yang bermasalah. Dikatakan 
informasi pendukung, karena seandainya 
terdapat profil dari siswa tertentu dimana 
profilnya dianggap bermasalah (misalnya kedua 
orang tuannya bercerai) hal ini tidak 100% 
berbanding lurus dengan keadaan siswa selama 
disekolah. Atau dengan kata lain siswa yang 
bermasalah di sekolah (bidang akademik atau 
ketertiban) bisa jadi mempunyai profil yang 
normal atau sebaliknya. 

Berikut ini merupakan gambar dari 
flowchart perhitungan menggunakan metode 
Certainty Factor yang dimulai dari menghitung nilai 
dan poin dari tiap kategori sampai pada proses 
mencari keputusan berdasarkan bobot CF Rule. 

 
 

 
Gambar 2 Flowchart Certainty Factor 

 
Berikut adalah arsitektur sistem yang telah 

dianalisa untuk mendapatkan hasil output nama-nama 
siswa yang termasuk dalam kategori bermasalah atau 
tidak bermasalah. 
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Gambar 3 Arsitektur Sistem 

 
System Flow 

Setelah mendapatkan gambaran tentang 
sistem yang akan dibuat maka, berikut adalah 
flowchart tentang sistem yang telah terkomputerisasi 
yang akan dibuat. 

Gambar 4 System Flow Sistem Informasi Monitoring 
Siswa Bermasalah 

 
Data Flow Diagram (DFD) 

DFD merupakan representasi grafik dalam 
menggambarkan arus data sistem secara terstruktur 
dan jelas sehingga dapat menjadi sarana dokumentasi 
yang baik. 

 
Context Diagram 

Diagram ini menggambarkan rancangan 
global/ keseluruhan dari proses yang ada pada DFD. 
Gambar 5 berikut ini merupakan tampilan dari 
context diagram sistem yang dirancang. 

 

Pelanggaran Bermasalah
Akademik Bermasalah

Profil Bermasalah
Pelanggaran Bermasalah

Akademik Bermasalah

data login

mata pelajaran

siswa bermasalah

profil siswa

data profil

nilai prioritas

data keputusan

nilai psikomotor

nilai afektif

data kurikulum

data pegawai
data siswa

pelanggaran siswa

data pelanggaran

nilai kognitif

0

Sistem Informasi 
Monitoring Siswa 

Bermasalah
+

Guru Piket

Bimbingan 
Konseling

Tata Usaha

 
Gambar 5 Context Diagram dari Data Flow 

Diagram(DFD) 
 
Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD Merupakan suatu desain sistem yang 
digunakan untuk merepresentasikan, menentukan dan 
mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan untuk 
sistem pemrosesan database. ERD juga menyediakan 
bentuk untuk menunjukkan struktur keseluruhan data 
dari pemakai. Dalam perancangan sistem ini telah 
dibuat ERD yang merupakan lanjutan dari pembuatan 
desain dengan menggunakan DFD. 
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Gambar 6 Conceptual Data Model (CDM) dari ERD 

 

T AHUN_AJARAN =  T AHUN_AJARAN

ID_CONF  = ID_PARENT

T AHUN_AJARAN =  T AHUN_AJARAN

T AHUN_AJARAN =  T AHUN_AJARAN

T AHUN_AJARAN =  T AHUN_AJARAN

ID_KEPUT USAN = ID_KEPUT USAN

KODE_RULE = KODE_RULE

KODE_RULE = KODE_RULE

KODE_CF  =  KODE_CF

PENILAIAN_KOGNITIF_KE = PENILAIAN_KOGNIT IF_KE

PENILAIAN_PSIKOMOTOR_KE =  PENILAIAN_PSIKOMOT OR_KE

KODE_CF  =  KODE_CF

ID_MAPEL = ID_MAPEL

ID_MAPEL = ID_MAPEL

ID_MAPEL = ID_MAPEL

ID_KELAS =  ID_KELAS

ID_MAPEL = ID_MAPEL

NIS = NIS

NIS = NIS

NIS = NIS
ID_MAPEL = ID_MAPEL

ID_KELAS =  ID_KELAS

NIP = NIP

KODE_PROF IL = KODE_PROF IL

NIS = NIS
KODE_PELANGGARAN =  KODE_PELANGGARANNIS = NIS

NIP = NIP

ID_KELAS =  ID_KELAS

NIP = NIP

ID_KELAS =  ID_KELAS

SISWA

NIS char(5)
ID_KELAS integer
NAMA varchar(80)
ABSEN integer

MATAPELAJARAN

ID_MAPEL varchar(10)
NAMA_MAPEL varchar(30)

USER

USERNAME varchar(10)
NIP integer
PASSWORD varchar(32)
LEVEL varchar(15)

KELAS

ID_KELAS integer
NIP integer
KELAS varchar(8)

PEGAWAI

NIP integer
ID_KELAS integer
NAMA varchar(80)
STATUS varchar(25)

PELANGGARAN

KODE_PELANGGARAN varchar(5)
NAMA_PELANGGARAN text
POIN integer

PROFILE_SISWA

KODE_PROFIL varchar(5)
NAMA_PROFIL text
POIN_PROFIL integer

MAPEL_YANG_DIAJAR

NIP integer
ID_KELAS integer
ID_MAPEL varchar(10)

NILAI_AFEKTIF

NIS char(5)
ID_MAPEL varchar(10)
SEMESTER integer
NILAI_AFEKTIF char(1)
TAHUN_AJARAN varchar(9)

NILAI_KOGNITIF

PENILAIAN_KOGNITIF_KE integer
NIS char(5)
ID_MAPEL varchar(10)
SEMESTER integer
NILAI integer
TAHUN_AJARAN varchar(9)

NILAI_PSIKOMOTOR

PENILAIAN_PSIKOMOTOR_KE integer
NIS char(5)
ID_MAPEL varchar(10)
SEMESTER integer
NILAI integer
TAHUN_AJARAN varchar(9)

CF

KODE_CF integer
KATEGORI varchar(50)
NILAI_AWAL integer
NILAI_AKHIR integer
NILAI_CF decimal(2,1)

CF_RULE

KODE_RULE integer
AKADEMIK decimal(2,1)
PELANGGARAN decimal(2,1)
PROFIL decimal(2,1)
CF decimal(2,1)

KEPUTUSAN

ID_KEPUTUSAN integer
KATEGORI varchar(50)
RANGE_AWAL decimal(2,1)
RANGE_AKHIR decimal(2,1)
KEPUTUSAN text

DETAIL_AKADEMIK

KODE_CF integer
PENILAIAN_PSIKOMOTOR_KE integer
PENILAIAN_KOGNITIF_KE integer

TEMP_TAHUN_AJARAN

TAHUN_AJARAN varchar(9)

CONF

ID_CONF integer
ID_PARENT integer
NAMA_LINK varchar(30)
LINK varchar(150)
ADMIN char(1)
GURU char(1)
PIKET char(1)
BK char(1)
TU char(1)

PELANGGARAN_SISWA

NIS char(5)
KODE_PELANGGARAN varchar(5)
TAHUN_AJARAN varchar(9)

BACKGROUND_SISWA

NIS char(5)
KODE_PROFIL varchar(5)

KURIKULUM

ID_MAPEL varchar(10)
ID_KELAS integer

MENCARI_CF_RULE

KODE_CF integer
KODE_RULE integer

MENCARI_KEPUTUSAN

KODE_RULE integer
ID_KEPUTUSAN integer

 
Gambar 7 Physical Data Model (PDM) dari ERD 
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Prediksi 
Certainty Factor (CF) adalah salah satu 

metode dalam system pakar yang cukup sulit untuk 
menentukan tingkat keyakinan dalam sebuah rule. 
Dengan menghitung nilai probabilitas keyakinan dan 
ketidakyakinan pakar akan terjadinya sebuah hipotesa 
akibat sebuah fakta (evidence). 

Sistem pakar harus mampu bekerja dalam 
ketidakpastian (Giarattano dan Riley, 1994). 
Sejumlah teori telah ditemukan untuk menyelesaikan 
ketidakpastian, termasuk diantaranya probabilitas 
klasik (classical probability), probabilitas Bayes 
(Bayesian probability), teori Hartley berdasarkan 
himpunan klasik (Hartley theory based on classical 
sets), teori Shannon berdasarkan pada probabilitas 
(Shanon theory based on probability), teori 
Dempster-Shafer (Dempster-Shafer theory), teori 
fuzzy Zadeh (Zadeh’s fuzzy theory) dan faktor 
kepastian (certainty factor).  

Faktor kepastian (certainty factor) 
diperkenalkan oleh Shortliffe Buchanan dalam 
pembuatan MYCIN. Certainty factor (CF) 
merupakan nilai parameter klinis yang diberikan 
MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. 
Certainty factor didefinisikan sebagai pada 
persamaan 1 berikut (Giarattano dan Riley, 1994). 
 
Penyusunan Model CF 

Certainty Factors (CF) diekspresikan 
dalam seperangkat aturan yang memiliki format 

IF evidence 
THEN hyphothesis CF (rule) 

dimana Evidence adalah satu atau beberapa fakta 
yang diketahui untuk mendukung Hypothesis dan 
CF(RULE) adalah certainty factor untuk Hypothesis 
jika evidence diketahui. 

Ukuran yang menunjukkan peningkatan 
keyakinan pada suatu hypothesis berdasarkan 
evidence yang ada disebut sebagai measure of belief 
(MB). Sedangkan ukuran yang menunjukkan 
penurunan keyakinan pada suatu hypothesis 
berdasarkan evidence yang ada disebut sebagai 
measure of disbelief (MD). 

Nilai dari MB dan MD dibatasi 
sedemikian sehingga: 

0 ≤ MB ≤ 1 
0 ≤ MD ≤ 1 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisa Fitur Utama Sistem 

Pengujian fitur utama sistem berdasarkan 
uji blackbox sudah cukup baik karena semua target 
sudah bisa terpenuhi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1.  Tabel Rangkuman Kuesioner 
No Kriteria Target Hasil 
1 Proses 

input data 
Akademik 

User yang berhak 
mampu melakukan 
proses input nilai 
meliputi input nilai 
Kognitif, psikomotor 
dan afektif 

Berjalan 
dengan 
baik 

2 Rekap 
data yang 
telah 
diinputkan 

User yang berhak bisa 
melihat rekap dari data-
data yang telah 
diinputkan sesuai 
dengan hak akses 
mereka 

Berjalan 
dengan 
baik 

3 Proses 
Analisis 
Data Nilai 

User yang berhak bisa 
melakukan monitoring 
berdasarkan peramalan 
tiap-tiap kategori sesuai 
hak akses user tersebut 
dengan menggunakan 
metode Certainty Factor 

Berjalan 
dengan 
baik 

4 Keputusan 
dari 
Sistem 
 

User dapat melihat hasil 
kebijakan atau 
keputusan yang diambil 
oleh sistem. 

Berjalan 
cukup 
baik 

5 Proses 
Peramalan 
Akhir dan 
Grafik 
perkemba
ngannya 

User BK dapat 
memonitorng 
perkembangan siswa 
tiap tahun dan melihat 
grafik perkembangan 
kepribadian siswa 

Berjalan 
dengan 
baik 

 
Pengujian berikutnya terhadap 

kemampuan sistem kemudian dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner terhadap pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap TA Hasil kuesioner 
dirangkum sebagai berikut : 

Jumlah responden : 15 orang 
 

Tabel 2.  Tabel rangkuman hasil kuesioner 

No Kriteria 

Hasil (orang) 
Sang

at 
Kura
ng 

Kur
ang 

Cu
kup 

Bai
k 

Sang
at 

Baik 

1 
Tampilan 
Program 

 3 9 2 1 

2 

Kemudah
an 
Navigasi 
Program 

 1 11 3  

3 

Informasi 
yang 
ditampilk
an 

 2 5 8  

 
 
 
 
 
 

STIK
OM S

URABAYA



SNASTI 2009 - 330 
 

Analisa untuk hasil tersebut adalah sebagai 
berikut : 
1) Tampilan Program 

Penilaian untuk tampilan program sangat 
bergantung preferensi dari user. Dan karena 
tampilan bukan merupakan bahasan dalam 
pembuatan sistem ini, maka hasil kurang yang 
terjadi untuk tampilan program bisa diabaikan. 

2) Kemudahan Navigasi Program 
Hasil penilaian untuk kriteria ini cukup jelas, 
yaitu lebih dari cukup dan kemudahan navigasi 
program sudah baik. 

3) Informasi yang Ditampilkan 
Hasil penilaian untuk kriteria ini juga cukup 
jelas, yaitu lebih dari cukup, dan dinyatakan 
bahwa informasi yang ditampilkan sudah baik. 
Karena kriteria ini merupakan poin penilaian 
responden yang terpenting, dan hasilnya baik, 
maka kemampuan sistem menyampaikan 
informasi yang dibutuhkan user dapat 
dinyatakan sudah cukup baik. Ini diperkuat 
dengan adanya pernyataan mudah dibaca dengan 
adanya detail dan grafik perkembangan siswa 
dari tahun ke tahun. 

 
Gambar 8 detail dan grafik perkembangan siswa 

 
SIMPULAN 

Berikut ini beberapa kesimpulan dari 
implementasi dan penelitian yang telah dibuat:  
1. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, maka 

terbentuklah sebuah aplikasi yang dapat 
monitoring siswa bermasalah berdasarkan 

kategori yang telah ada, juga aplikasi ini berjalan 
dengan baik sehingga dapat membantu guru BK 
untuk memantau siswa SMAK Frateran. 

2. Berdasarkan uji coba yang dilakukan, maka 
dapat di tarik kesimpulan bahwa sistem dapat 
melakukan proses monitoring siswa bermasalah 
dengan menggunakan metode certainty factor. 
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