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Abstract: Processing system of student scores are used in SMK Bina 

Bangsa is still done by means of paper-based and using tools such as 

calculators in calculating the student's grades, this has resulted in 

less effective and efficient in the processing and presentation of 

information value long enough to students and parents student’s. It 

takes a computerized system that can deliver rapid time to value 

processing and provision of information quickly and accurately to 

those in need . The system will be designed is a system of information 

processing web-based student grades using the waterfall model. This 

study aims to facilitate the processing of student grades , check the 

value and reporting of data values computerized student. 

 
 

Intisari: Sistem pengolahan nilai siswa yang digunakan di SMK 

Bina Bangsa saat ini masih dilakukan dengan cara berbasis kertas 

dan menggunakan alat bantu berupa kalkulator dalam 

perhitungan nilai siswa, hal ini mengakibatkan kurang efektif dan 

efisien dalam proses pengolahan nilai serta penyajian informasi 

yang cukup lama kepada siswa dan orang tua siswa. Dibutuhkan 

sebuah sistem terkomputerisasi yang dapat memberikan waktu 

cepat dalam pengolahan nilai dan pemberian informasi cepat dan 

tepat kepada pihak yang membutuhkan. Sistem yang akan 

dirancang adalah sistem informasi pengolahan nilai siswa berbasis 

web dengan menggunakan model waterfall. Penelitian ini 

bertujuan untuk memudahkan pengolahan nilai siswa, pengecekan 

nilai dan pembuatan laporan data nilai siswa yang 

terkomputerisasi.  
 

Kata kunci: Pengolahan Nilai, Sistem Informasi, Nilai Siswa 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pengolahan nilai dilakukan oleh guru setiap periodenya 

untuk mendapatkan hasil pembelajaran siswa selama duduk 

dibangku sekolah. Nilai dalam kamus bahasa Indonesia 

diartikan sebagai harga, ukuran, atau angka yang mewakili 

prestasi. Untuk memperoleh nilai baik, baik untuk kognitif 

maupun nilai efektif,  siswa akan diberikan berupa tes atau 

ulangan setelah proses belajar mengajar dilakukan. Nilai yang 

akan diolah berupa nilai harian, nilai mid semester, nilai akhir 

semester, dan lain sebagainya. Selama ini dalam proses 

pengolahan siswa pada SMK Bina Bangsa kurang efektif dan 

efisien dikarenakan pengolahan nilai siswa masih menggunakan 

alat hitung berupa kalkulator sehingga membutuhkan waktu 

yang cukup lama dalam proses penilaian, penyimpanan 

dokumen masih berupa kertas sehingga jika diperlukan kembali 

akan dibuat ulang dengan cara manual, kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan pada saat perhitungan nilai maupun kesalahan 

teknis seperti kehilangan berkas nilai. Hal ini menjadi landasan 

yang kuat untuk membangun sebuah sistem informasi 

pengolahan nilai mengingat pentingnya hasil pengolahan nilai 

yang akan diberikan kepada siswa dengan cepat dan dapat 

memperkecil kesalahan dalam pemberian nilai. Beberapa 

penelitian dibidang pengolahan nilai siswa juga memberikan 

rekomendasi untuk pembuatan sistem informasi pengolahan 

nilai dalam mempercepat proses kerja dan memberikan manfaat 

kepada sekolah secara efektif dan efisien. Diantara penelitian 

tersebut adalah menurut Kristanti dan Redita [6], Wardani [11], 

Wardani [12], Prawirastuti,dkk [9], Dengen dan Dyna [3]. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

a. Nilai 

“Nilai dapat dibedakan dua macam yaitu: (1) nilai intrinsik, 

adalah nilai dari sesuatu yang sejak semula sudah bernilai dan 

(2) nilai instrumental, adalah nilai dari sesuatu karena dapat 

dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan sesuatu” [8]. 

b. Pengolahan data nilai 

 “Pengolahan data adalah manipulasi dari data kedalam 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti dari suatu kejadian 

berupa informasi” [4]. Untuk melakukan pengolahan data 

dilakukan dalam bentuk tiga tahapan yaitu input, proses, dan 
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ouput. Sementara pengolahan data nilai siswa adalah nilai siswa 

yang akan diolah berupa nilai harian, nilai mid semester, nilai 

akhir, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil akhir nilai 

siswa dengan menggunakan alat bantu berupa sistem informasi 

baik berbentuk desktop maupun web untuk mempermudahkan 

dalam melakukan input, proses, dan output.  

c. Sistem informasi pengolahan data nilai siswa 

Sistem informasi dalam bahasa Indonesia dikatakan 

sebagai pengolahan. Istilah sistem informasi adalah program 

yang siap pakai untuk mengerjakan kegiatan bagi pengguna. 

Dalam kamus bahasa Indonesia “Aplikasi adalah suatu 

penerapan dari rancangan sistem untuk pengolahan data yang 

menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman 

tertentu” [5]. “Sistem informasi adalah sesuatu sistem yang 

dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan 

informasi yang terpadu dengan menggunakan komputer sebagai 

sarana penunjang” [4]. Jadi sistem informasi pengolahan data 

nilai siswa adalah program yang telah dirancang mulai dari 

input, proses, dan output untuk melakukan pengolahan nilai 

siswa berupa nilai harian, nilai mid semester, nilai akhir 

semester, agar hasil yang didapatkan lebih cepat, tepat, dan 

akurat. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang umum digunakan terdiri dari 

action research, experiment, case study, dan survey [2]. Dalam 

penelitian ini yang digunakan adalah penelitian case study, yaitu 

penelitian yang melibatkan penyelidikan situasi tertentu, 

masalah perusahaan atau kelompok perusahaan. Penelitian ini 

dapat dilakukan secara langsung, misalnya dengan wawancara, 

observasi, dan sebagainya, atau tidak langsung dengan 

mempelajari laporan perusahaan atau dokumen-dokumen 

perusahaan. 

Untuk teknik pengumpulan data secara langsung:  

a. Observasi  

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap obyek dalam suatu periode tertentu. Pada 

penelitian ini observasi dilakukan ke sekolah SMK Bina 

Bangsa Tangerang. 

b. Wawancara 

Pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi secara 

lagnsung dengan narasumber terkait. Pada penelitian ini 

wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru, staf tata 

usaha, dan siswa tentang permasalahan yang diangkat. 

Untuk teknik pengumpulan data secara tidak langsung: 

1. Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan 

pengolahan nilai siswa, mulai dari kelas X sampai dengan 

XII. 

Sementara untuk model pengembangan sistem yang dipakai 

adalah model waterfall, dengan beberapa tahapan seperti terlihat 

pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Jogiyanto(2005) 

Gambar 1. Model Waterfall 

 

Planning 

Dalam pembuatan sistem sistem informasi pengolahan nilai 

siswa terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah terhadap 

kegiatan bisnis serta menganalisis kebutuhan terhadap sistem 

yang akan dibangun, berhubungan dengan analisis biaya. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka sistem dapat 

dibangun sesuai kebutuhan perusahaan. 

Analysis 

Analysis adalah pelayanan, batasan, dan tujuan sistem 

ditentukan melalui konsultasi dengan user sistem, persyaratan 

ini kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai 

spesifikasi sistem [10].  

Setelah melakukan identifikasi terhadap masalah selanjutnya 

melakukan tahapan analisis, yaitu menentukan semua kebutuhan 

terhadap sistem yang akan dibangun, diantaranya adalah: 

Halaman Siswa  

A1. Siswa diwajibkan login untuk dapat mengakses halaman 

siswa A2. Siswa dapat mengetahui kalender akademik 

sekolah,  

A3. Siswa dapat mengetahui informasi jadwal pelajaran 

berdasarkan kelas,  

A4. Siswa dapat melihat informasi nilai tugas, nilai ulangan, 

nilai UTS, nilai UAS, dan    nilai akhir berdasarkan kelas 

       serta dapat mencetak semua nilai,  
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A5.Siswa dapat melihat informasi nilai raport berdasarkan kelas, 

semester dan   mencetaknya 

Halaman Guru 

B1. Guru diwajibkan login untuk dapat mengakses halaman 

guru 

B2. Guru dapat mengetahui kalender akademik sekolah 

B3. Guru dapat mengetahui informasi jadwal mengajar dan 

mencetaknya     

B4. Guru dapat menginput nilai siswa berdasarkan kelas yang 

diajar 

B5. Guru dapat mengkalkulasi nilai ulangan, nilai tugas, dan 

nilai akhir 

B6. Wali kelas dapat menginput absensi siswa, melihat hasil 

absen siswa,melihat hasil nilai, raport siswa serta melihat  

      daftar siswa berdasarkan kelas yang diwakilinya dan 

mencetaknya. Selain itu wali kelas dapat juga memberikan  

      informasi kenaikan tingkat serta saran kepada siswa-

siswinya. 

Halaman Administrator 

C1. Administrator diwajibkan login untuk dapat mengakses 

halaman adminstrator  

C2. Administrator dapat mengelola data  jadwal pelajaran. 

C3. Administrator dapat mengelola data kalender akademik. 

C4. Administrator dapat mengelola data   pelajaran. 

C5. Administrator dapat mengelola data   nilai. 

C6. Administrator dapat mengelola data  jurusan. 

C7. Administrator dapat mengelola data kelas. 

C8. Administrator dapat mengelola data kenaikan kelas. 

C9. Administrator dapat mengelola data siswa dan mencetak 

daftar siswa berdasarkan kelas. 

C10..Administrator dapat mengelola data guru dan mencetak 

daftar guru lengkap dengan profilnya. 

C11. Administrator dapat mengelola data admin. 

C12. Administrator dapat melihat dan  mencetak nilai raport 

siswa. 

C13. Administrator dapat mengelola data gallery. 

C14.Administrator dapat mengelola data berita. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem maka dapat 

dilakukan tahapan desain, yang terdiri dari desain sistem, desain 

database, desain user interface, implementasi dan pengujian 

unit. 

Desain Sistem 

Tools system yang digunakan dalam mendesain sistem 

sistem informasi pengolahan nilai siswa ini adalah 

menggunakan diagram UML yang terdiri dari usecase diagram 

dan activity diagram. Pengertian usecase diagram adalah 

merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang 

akan dibuat. Usecase mendeskripsikan sebuah interaksi antara 

satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

Sedangan activity diagram adalah menggambarkan 

workflow(aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau 

proses bisnis [1]. 

Usecase Diagram halaman siswa. 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2013) 

Gambar 2. Usecase diagram halaman siswa 



JURNAL     

TEKNIK INFORMATIKA 

STMIK ANTAR BANGSA 

VOL . I NO. 1 FEBRUARI 2015 

 

131 ISSN 2442-2444 // SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN NILAI ... 

 

a. Usecase diagram halaman guru 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian(2013) 

Gambar 3. Usecase diagram halaman guru 

 

b. Usecase diagram halaman administrator 

 

Sumber: Hasil Penelitian(2013) 

Gambar 4. Usecase Diagram halaman Administrator 
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c. Activity Diagram Halaman Siswa 

 

Sumber: Hasil Penelitian(2013) 

Gambar 5. Activity Diagram halaman Siswa 

 

d. Activity diagram halaman guru 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian(2013) 

Gambar 6. Activity Diagram halaman Guru 
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1. Desain Database 

Desain database pada penelitian ini menggunakan ER-

D(entity relationship diagram). “entity relationship diagram  

merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang 

mendeskripsikan hubungan antar penyimpanan” [7]. Adapun 

desain database yang telah tercipta adalah sebagai berikut: 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2013) 

Gambar 7. entity relationship diagram 
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2. Desain User Interface 

User interface atau desain antarmuka pengguna yaitu 

mendefinisikan komponen antarmuka sistem dan spesifikasi 

antarmuka juga harus jelas. Komponen antarmuka dapat 

dirancang dan dikembang secara bersamaan setelah spesifikasi 

komponen antarmuka disepakati. Sistem antarmuka pengguna 

sering dikembangkan dengan menggunakan pengembangan 

interaktif agar desain antarmuka segera dibuat dengan 

menggambar dan menempatkan ikon pada desain antarmuka 

tersebut [10]. Adapun desain antarmuka yang dirancang pada 

penelitian ini adalah: 

 

a. Tampilan antarmuka halaman index 

Tampilan antarmuka halaman index pada penelitian ini 

yaitu: 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2013) 

Gambar 8. Halaman Idex 

 

b. Tampilan Antarmuka Ruang Siswa  

Tampilan antarmuka ruang siswa pada penelitian ini yaitu: 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2013) 

Gambar 9. Ruang Siswa 

 

c. Tampilan Antarmuka Ruang Guru 

Tampilan antarmuka ruang guru pada penelitian ini 

yaitu: 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2013) 

Gambar 10. Ruang Guru 
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3. Implementasi dan Pengujian unit 

Dalam tahap ini, perancangan perangkat lunak 

direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. 

Pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah 

memenuhi spesifikasinya. Adapun model pengujian unit yang 

diusulkan pada penelitian ini menggunakan blackbaox testing. 

Black box testing adalah metode yang digunakan untuk 

menemukan kesalahan dan mendemonstrasikan fungsional 

sistem informasi saat dioperasikan melalui data saat diinput, dan 

data yang dihasilkan berupa output apakah sudah sesuai dengan 

yang diharapkan. Berikut pengujian unit menggunakan model 

black box: 

a. Form Input  Data Nilai Siswa pada Ruang Guru 

Tabel 1. Pengujian Unit Input Nilai Siswa 

No. Skenario Pengujian Test case Hasil Yang Diharafkan Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

 

1 

 

Mengosongkan semua data  pelajaran 

pada form input pelajaran, lalu langsung 

mengklik tombol “Simpan” 

Pelajaran : (kosong) 

Semester : (kosong) 

Nilai Ulangan : 

(kosong) 

Nilai Tugas : 

(kosong) 

Nilai UTS : 

(kosong) 

Nilai UAS : 

(kosong) 

 

 

Sistem akan menampilkan 

pesan “Pelajaran Belum 

Ditentukan” 

 

 

Sesuai 

Harapan 

 

 

Valid 

 

 

2 

 

 

Hanya mengisi data Pelajaran dan 

mengosongkan semua data yang lain, 

lalu mengklik tombol “Simpan” 

Pelajaran : 

MATEMATIKA 01 

Semester : (kosong) 

Nilai Ulangan : 

(kosong) 

Nilai Tugas : 

(kosong) 

Nilai UTS : 

(kosong) 

Nilai UAS : 

(kosong) 

 

 

Sistem akan menampilkan 

pesan “Semester Belum 

Ditentukan” 

 

 

Sesuai 

Harapan 

 

 

Valid 
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3 

 

 

Hanya mengisi data Pelajaran dan 

Semester dan mengosongkan semua 

data yang lain, lalu mengklik tombol 

“Simpan” 

Pelajaran : 

MATEMATIKA 01 

Semester : Semester 

1 

Nilai Ulangan : 

(kosong) 

Nilai Tugas : 

(kosong) 

Nilai UTS : 

(kosong) 

Nilai UAS : 

(kosong) 

 

 

Sistem akan menampilkan 

pesan “Nilai Ulangan  

Belum Ditentukan” 

 

 

Sesuai 

Harapan 

 

 

Valid 

 

 

4 

 

 

Mengisi semua data kecuali data Nilai 

UAS, lalu mengklik tombol “Simpan” 

Pelajaran : 

MATEMATIKA 01 

Semester : Semester 

1 

Nilai Ulangan : 80 

Nilai Tugas : 80 

Nilai UTS : 95 

Nilai UAS : 

(kosong) 

 

 

Sistem akan menampilkan 

pesan “Nilai UAS Belum 

Diisi” 

 

 

Sesuai 

Harapan 

 

 

Valid 

 

 

5 

 

 

Mengisi semua data kecuali data Nilai 

UTS, lalu mengklik tombol “Simpan” 

Pelajaran : 

MATEMATIKA 01 

Semester : Semester 

1 

Nilai Ulangan : 80 

Nilai Tugas : 80 

Nilai UTS : 

(kosong) 

Nilai UAS : 90 

 

 

Sistem akan menampilkan 

pesan “Nilai UTS Belum 

Diisi” 

 

 

Sesuai 

Harapan 

 

 

Valid 

 

 

 

6 

 

 

 

Mengisi semua data kecuali data Nilai 

Pelajaran : 

MATEMATIKA 01 

Semester : Semester 

1 

Nilai Ulangan : 80 

 

 

 

Sistem akan menampilkan 

pesan “Nilai Tugas Belum 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

Valid 
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Tugas, lalu mengklik tombol “Simpan” Nilai Tugas : 

(kosong) 

Nilai UTS : 95 

Nilai UAS : 90 

Diisi” Harapan 

 

 

7 

 

 

Mengisi semua data kecuali data Nilai 

Ulangan , lalu mengklik tombol 

“Simpan”. 

Pelajaran : 

MATEMATIKA 01 

Semester : Semester 

1 

Nilai Ulangan : 

(kosong) 

Nilai Tugas : 80 

Nilai UTS : 95 

Nilai UAS : 90 

 

 

Sistem akan menampilkan 

pesan “Nilai Ulangan 

Belum Diisi” 

 

 

Sesuai 

Harapan 

 

 

Valid 

 

 

8 

 

 

Mengisi data nilai : Nilai Ulangan, Nilai 

Tugas, Nilai UTS, Nilai UAS lebih dari 

100(seratus) 

Pelajaran : 

MATEMATIKA 01 

Semester : Semester 

1 

Nilai Ulangan : 300 

Nilai Tugas : 80 

Nilai UTS : 150 

Nilai UAS : 90 

 

 

Sistem akan menampilkan 

pesan “Nilai tidak boleh 

melebihi angka 100” 

 

 

Sesuai 

Harapan 

 

 

Valid 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Mengisi semua data dengan benar 

Pelajaran : 

MATEMATIKA 01  

Semester : Semester 

1 

Nilai Ulangan : 80 

Nilai Tugas : 80 

Nilai UTS : 95 

Nilai UAS : 90 

 

 

 

Sistem akan menampilkan 

pesan “Data Berhasil 

Disimpan” 

 

 

 

Sesuai 

Harapan 

 

 

 

Valid 

Sumber: Hasil Penelitian (2013) 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan  dari permasalahan dan pembahasan pada 

penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu dengan adanya 

sistem informasi pengolahan nilai siswa meningkatkan 

efisiensi waktu dan efektifitas kerja dari pengolahan nilai 

siswa yang ada pada SMK Bina Bangsa Tangerang karena 

pengolahan nilai dilakukan dengan cara komputasi, selain itu 
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juga dapat memberikan manfaat bagi siswa maupun orang tua 

siswa yaitu mereka mudah mengakses nilai berupa raport 

serta informasi-informasi yang berhubungan dengan 

pengolahan nilai. 
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