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Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami kemajuan. 

Perkembangan teknologi dapat menunjang kinerja dari perusahaan atau organisasi 

agar dapat berjalan dan bekerja dengan lebih baik. Sekolah adalah suatu wadah atau 

tempat dimana adanya proses pembelajaran. Ada pun permasalahan yang terjadi 

adalah lambatnya proses pengolahan dan pengisian nilai raport. Oleh karena itu 

penulis akan mengembangkan program atau sistem pengolahan nilai berbasis web 

sehingga pengolahan nilai raport dilakukan secara otomatis.  

 

Kata pencarian : raport, nilai, anaisis data, perancangan program. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan peningkatan 

yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu perusahaan atau 

organisasi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang bertujuan untuk 

menunjang kinerja dari perusahaan atau organisasi tersebut agar dapat berjalan dan 

bekerja dengan lebih baik. Sekolah adalah suatu wadah atau tempat dimana adanya 

siswa untuk diajar dan guru yang akan mengajar siswa. Proses belajar mengajar 

akan menghasilkan suatu laporan akhir belajar dari setiap siswa yang berisi nilai 

dan standar kompentensi yang telah ditempuh untuk mendapatkan predikat 

rangking atau kenaikan kelas atau tingkatan pada diri siswa tersebut. Namun 

dengan seiring perkembangan teknologi saat ini dirasa akan mampu mengatasi 

beberapa masalah yang terjadi dengan cara konvensional dalam pemberian hasil 

akhir belajar siswa atau dalam hal ini biasa disebut raport. 

 SMK Widya Yahya Gadingrejo bergerak di bidang pendidikan yaitu lembaga 

pendidikan B.Be.C Widya Yahya yang didirikan oleh bapak Yahya S.Pd,M.M 

lembaga tersebut mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diberi nama 

SMK Widya Yahya Gadingrejo yang berada di kabupaten Pringsewu yang didirikan 

pada tanggal 4 April 2008. Bapak Yahya S.Pd,M.M adalah kepala sekolah pertama di 

SMK Widya Yahya Gadingrejo, tidak lama kemudian jabatan tersebut digantikan 
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oleh bapak Manfaluthi, beliau diangkat kepala sekolah dari tahun 2008 hingga tahun 

2010, setelah beliau pensiun, kemudian diangkatlah bapak Nurkholis,SE.,MM. 

Sebagai kepala sekolah dari tahun 2010 hingga sekarang tahun 2014. 

Sistem pengolahan nilai pada SMK Widya Yahya masih dilakukan secara 

manual. Yaitu, dengan dihitung menggunakan kalkulator sehingga membutuhkan 

waktu lama. Selanjutnya proses penulisan pada raport yang masih ditulis satu 

persatu mengakibatkan lambatnya prosedur penulisan pada raport siswa.  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis akan mengembangkan program 

atau pengolahan nilai berbasis web sehingga dapat mempermudah pengolahan serta 

penginputan raport siswa dikarenakan menurut Nugroho (2004) Website atau situs 

juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data 

teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan 

dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu 

rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan 

jaringan-jaringan halaman (hyperlink). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang terdapat di laporan ini adalah bagaimana 

merancang sistem pengolahan nilai siswa di SMK Widya Yahya Gading Rejo? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis membatasi penelitian ini pada pengolahan data nilai siswa pada SMK 

Widya Yahya Gading Rejo. 

 

1.4. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah : 

1. Mempermudah pihak sekolah dalam melakukan penginputan data nilai siswa 

dengan menyarankan inovasi perkembangan teknologi agar dapat mempercepat 

pemprosesan pengolahan data nilai siswa. 

2. Agar dapat memberikan informasi yang bersifat cepat bagi para pengguna sistem. 

 

1.5.   Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan ini 

selama penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 
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1.5.1. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

dengan bagian kurikulum yang bersangkutan mengenai data-data yang dibutuhkan 

dalam penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan dalam lampiran. 

1.5.2.  Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan 

mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam kegiatan yang 

alur yang dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem dalam penulisan 

laporan ini.  

1.5.3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca dokumen-dokumen serta buku-buku yang berhubungan dengan data yang 

diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk pengembangan selanjutnya, 

contoh dokumen yang diperoleh adalah contoh laporan terkait data raport yang ada 

pada SMK Widya Yahya Gading Rejo. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan praktik kerja lapangan, metode pengumpulan data, 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori dan materi yang mendukung 

penelitian yang disusun menjadi kerangka yang mencakup ruang lingkup dari 

sistem.  

BAB III GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang ditinjau berdasarkan 

sejarah singkat perusahaan, visi perusahaan, misi perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab personil dalam struktur 

organisasi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang aktivitas selama mahasiswa melaksanakan PKL, 

analisis sistem berjalan, desain pengembangan sistem dan penjadwalan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab yang menguraikan kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil kajian 

pembahasan atas Analisis Dan Perancangan Sistem Pengolahan Nilai Siswa 

SMK Widya Yahya Gading Rejo. 

 

DAFTAR PUSTAKA  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Analisis dan Perancangan Sistem   

2.1.1. Pengertian Analisis 

Menurut Al Fatta. (2011), analisis sistem adalah : 

“bagaimana memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang harus 

dilakukan oleh system”. 

 

Menurut Ladjamudin (2013), tujuan analisis sistem adalah : 

“memperbaiki berbagai fungsi di dalam sistem yang sedang berjalan agar 

menjadi lebih efisien, mengubah sasaran sistem yang sedang berjalan, 

merancang/mengganti output yang sedang digunakan, untuk mencapai tujuan 

yang sama dengan seperangkat input yang lain (biar jadi lebih sederhana, dan 

lebih interaktif) atau untuk melakukan beberapa perbaikan serupa”. 

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis adalah sebuah rangkaian dalam menilai 

pada sistem yang berjalan dibagian mana yang sudah tepat dengan kebutuhan dari 

pengguna dan bagian mana yang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna, hal ini 

akan menjadi dasar acuan dalam proses pengembangan dari sistem tersebut agar 

menjadi lebih baik dalam menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 

 

2.1.2. Perancangan 

Menurut Al Fatta (2011), perancangan adalah : 

“suatu kegiatan untuk membentuk membuat sketsa struktur kegiatan atau 

pekerjaan dari suatu analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat 

diterapkan dalam suatu bentuk nyata dapat disebut sebagai perancangan”. 
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Menurut Rosa dan Shalahuddin (2014), perancangan adalah : 

 “suatu upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan 

(mungkin informal) akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, 

memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performasi 

maupun penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses design dari 

segi biaya, waktu, dan perangkat disebut sebagai perancangan”. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perancangan adalah suatu kegiatan dalam 

memberikan penyampaian terkait hasil analisis yang akan di terapkan dengan sketsa 

perancangan dari sistem yang akan dibangun. 

2.1.3. Sistem 

Menurut Jogiyanto (2014), sistem adalah : 

“suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu dapat didefinisikan sebagai 

system”. 

 

 

Menurut Romney (2011), sistem adalah : 

“suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling 

berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan disebut sebagai 

system”. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sebuah rangkaian atau kelompok 

dari satu atau lebih komponen yang salih berhubungan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 
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2.1.4. Perancangan Sistem 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2014), perancangan sistem adalah : 

“suatu upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan 

(mungkin informal) akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, 

memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performasi 

maupun penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses design dari 

segi biaya, waktu, dan perangkat disebut sebagai perancangan sistem”. 

 

 

Menurut Jogiyanto (2014), perancangan sistem adalah : 

“sebuah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau sebuah 

pengaturan beberapa elemen yang terpisah dari sebuah satu kesatuan yang 

utuh dapat didefinisikan sebuah perancangan sistem”.  

   

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sebuah rangkaian atau kelompok 

dari satu atau lebih komponen yang salih berhubungan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

 

2.2. Pengertian SIAKAD 

Menurut Agustin (2012) siakad adalah : 

“secara harfiah, kata academy berarti sekolah, yang juga dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penunjang kegiatan sekolah 

atau lembaga pendidikan beserta pelaku didalamnya”. 

   

Menurut Baroto (2010) siakad adalah : 

“suatu system yang dirancang untuk keperluan pengeloaan data-data akademik 

dengan penerapan teknologi komputer baik hardware maupun software”. 

  

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akademik adalah segala macam 

hasil interaksi antara elemen di lingkungan akademik untuk menghasilkan informasi 
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yang kemudian dijadikan landasan pengambilan keputusan, melaksanakan tindakan, 

yang didukung oleh teknologi. 

 

2.3. Alat Perancangan Sistem 

Alat perancangan sistem merupakan serangkaian model dan representasi teknis 

dari sistem yang diusulkan. Sasaran utama dari alat perancangan sebagai berikut : 

1. Menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

2. Membangun dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak. 

3. Membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak 

dibangun. 

Alat-alat perancangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

2.3.1. BAD (Document Flowchart) 

 Menurut Jogiyanto (2014), flowchart adalah : 

“bagan (chart) yang menunjukan alir (flow) di dalam program atau prosedur 

sistem secara logika”.  

 

Simbol – simbol Bagan Alir Dokumen dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini : 
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Tabel 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen 

Simbol Keterangan 

 

 

 

Dokumen 

Simbol ini menggambarkan semua jenis dokumen 

yang merupakan formulir yang digunakan untuk 

merekam data terjadinya suatu transaksi. 

 

 

 

Dokumen 

danTembusannya 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

dokumen asli dan tembusannya. Nomor lembar 

dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. 

 

 

 

 

Connector 

Simbol ini sebagai tanda penghubung bagan alir 

dokumen pada halaman yang sama, dengan 

memeperhatikan nomor yang tercantum dalam 

simbol penghubung pada halaman yang sama. 

 

 

 

Keterangan/Komentar 

 

Simbol ini memungkinkan ahli sistem 

menambahkan keterangan untuk memperjelas 

pesan yang disampaikan oleh bagan alir. 

 

 

 

Connector 

Simbol ini untuk menggambarkan alir suatu 

sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu 

halaman(berbeda halaman), simbol ini harus 

digunakan untuk menunjukkan kemana dan 

bagaimana alir terkait satu dengan yang lainnya. 
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Sumber : Jogiyanto (2014) 

 

2.3.2. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan pemodelan menggambarkan kelakuan sistem 

informasi yang akan dibuat. Mendeskripsikan interaksi antara aktor dengan sistem 

informasi. Berikut ini merupakan simbol – simbol pada use case diagram dapat 

dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini : 

 

 

Tabel 2.1 Simbol – simbol Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

Simbol Keterangan 

 

 

 

Berbagai Dokumen 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

berbagai jenis dokumen yang digabungkan 

bersama dalam satu paket. 

 

 

 

Catatan 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat 

data yang direkam sebelumnya dalam dokumen 

atau formulir. 

 

 

 

 

 

Arsip Sementara 

Simbol ini digunakan untuk menunjukkan tempat 

penyimpanan dokumen seperti lemari arsip dan 

kotak arsip. Keterangan: 

A = Menurut abjad 

N = Menurut nomor urut 

T = Menurut tanggal / kronologis 
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Tabel 2.2. Simbol Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor 

Berupa orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang 

dibuat diluar sistem informasi. 

2 

 

Use Case 

Fungsionalitas yang disediakan sistem 

sebagai uni – unit yang saling bertukar 

pesan antar unit atau aktor, biasanya 

diawali dengan kata kerja. 

3 

 

Association 

Komunikasi antar aktor dan use case. 

 

4 

<<extend>

> Extend 

Relasi use case tambahan ke use case 

dimana use case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri. 

 5 

<<include

>> 

Include 

Relasi use case tambahan ke use case 

dimana use case yang ditambahkan 

memerlukan use case ini untuk 

menjalankan fungsionalnya 

6 

 

Generalization 

Hubungan generalisasi antara dua buah  

use case dimana fungsi yang satu fungsi 

yang umum dari yang lainnya. 

Sumber : Nugroho (2012) 
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2.3.3. Activity Diagram 

Pada dasarnya diagram aktivitas adalah Diagram flowchart yang diperluas 

yang menunjukkan aliran kendali satu aktivitas ke aktivitas lain. Kegunaan diagram 

ini adalah untuk memodelkan workflow atau jalur kerja, memodelkan operasi, 

bagaimana objek-objek bekerja, aksi-aksi dan pengaruh terhadap objek. Simbol-

simbol yang terdapat dalam Activity Diagram dapat dilihat pada tabel 2.3. dibawah 

ini : 

Tabel 2.3. Simbol Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

Title

Function

Ph
as

e

 

Swimlane 

Memperlihatkan bagaimana masing – 

masing kelas antarmuka saling berinteraksi 

satu sama lain. 

2 
 

Action 

State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

3 

 

Initial Node 

Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

 

4 

 

Activity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk atau diakhiri. 

 

5 
 

Join Node 

Beberapa aliran yang ada pada tahap 

tertentu yang menjadi satu aliran 

Sumber : Nugroho (2012) 
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2.3.4. Class Diagram 

 Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 

menghasilkan sebuah obyek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain 

berorientasi obyek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, 

sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut 

(metoda/fungsi). Berikut adalah notasi – notasi yang ada pada class diagram dapat 

dilihat pada tabel 2.4. dibawah ini : 

Tabel 2.4. Simbol Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
ClassName

-memberName

-memberName  
Class 

Himpunan dari berbagai objek dalam satu 

class. 

2 
<<Interface>>

InterfaceName

-memberName

-memberName  

Interface 

Menambahkan kelas antarmuka pada 

diagram. 

3 

 

Depedency  

Hubungan yang terjadi pada suatu element 

mandiri. 

4 

 

Association 

Menghubungkan antara objek yang ada. 

5 

 

Agregartion  
Menggambarkan relasi agregasi 

Sumber : Nugroho (2012) 
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2.4.    Metode Pengembangan Sistem 

 Pengembangan sistem berarti menyusun sistem baru untuk mengganti sistem 

lama secara keseluruhan atau memperbaiki bagian-bagian tertentu dalam sistem lama. 

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem yaitu dengan siklus klasik/air 

terjun dengan tahapan-tahapan yang terdiri dari Survei Sistem, Analisis Sistem, 

Desain Sistem, Pembuatan Sistem, Implementasi Sistem dan Pemeliharaan Sistem. 

Dalam metode air terjun setiap tahun harus diselesaikan terlebih dahulu secara penuh 

sebelum diteruskan ke tahap berikutnya untuk menghindari terjadinya pengulangan 

tahapan. 

Model air terjun (waterfall) dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini 

:  

Gambar 2.1 Sistem Model Waterfall 

Sumber : Sommerville (2011)  
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Fase yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut : 

1. Requirement Analysis and Definition 

Merupakan tahapan penetapan fitur, kendala dan tujuan sistem melalui konsultasi 

dengan pengguna sistem. Semua hal tersebut akan ditetapkan secara rinci dan 

berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

2. System and Software Design 

Dalam tahapan ini akan dibentuk suatu arsitektur sistem berdasarkan persyaratan 

yang telah ditetapkan. Dan juga mengidentifikasi dan menggambarkan abstraksi 

dasar sistem perangkat lunak dan hubungan-hubungannya. 

3. Implementation and Unit Testing 

Dalam tahapan ini, hasil dari desain perangkat lunak akan direalisasikan sebagai 

satu set program atau unit program. Setiap unit akan diuji apakah sudah 

memenuhi spesifikasinya 

4. Integration and System Testing 

Dalam tahapan ini, setiap unit program akan diintegrasikan satu sama lain dan 

diuji sebagai satu sistem yang utuh untuk memastikan sistem sudah memenuhi 

persyaratan yang ada. Setelah itu sistem akan dikirim ke pengguna sistem. 

5. Operation and Maintenance 

Dalam tahapan ini, sistem diinstal dan mulai digunakan. Selain itu juga 

memperbaiki error yang tidak ditemukan pada tahap pembuatan. Dalam tahap ini 

juga dilakukan pengembangan sistem seperti penambahan fitur dan fungsi baru. 
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2.5.    Analisis Kebutuhan Sistem 

 Menurut Pinandito (2012), analisis kebutuhan sistem adalah : 

Analisis kebutuhan sistem terdiri dari dua kebutuhan, yaitu kebutuhan sistem 

fungsional dan non fungsional. 

1. Kebutuhan Sistem Fungsional 

Menggambarkan fungsionalitas sistem atau layanan-layanan sistem. Sangat 

bergantung dari jenis perangkat lunak, pengguna sistem dan jenis sistem dimana 

perangkat lunak tersebut digunakan, terkait menjelaskan apa yang harus dilakukan 

oleh sistem 

2. Kebutuhan Sistem Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional menempatkan batasan pada produk yang sedang 

dikembangkan, proses pengembangannya, dan menentukan batasan-batasan eksternal 

yang harus dipenuhi oleh produk tersebut. Beberapa kategori non fungsional, meliputi 

keselamatan (safety) dan keamanan (security), ketergunaan (usability), reliabilitas, 

dan performansi. 
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BAB III 

GAMBARAN PERUSAHAAN 

 

3.1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan yaitu 

lembaga pendidikan B.Be.C Widya Yahya yang didirikan oleh bapak Yahya 

S.Pd,M.M lembaga tersebut mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang 

diberi nama SMK Widya Yahya Gadingrejo yang berada di kabupaten Pringsewu 

yang didirikan pada tanggal 4 April 2008. Bapak Yahya S.Pd,M.M adalah kepala 

sekolah pertama di SMK Widya Yahya Gadingrejo, tidak lama kemudian jabatan 

tersebut digantikan oleh bapak Manfaluthi, beliau diangkat kepala sekolah dari tahun 

2008 hingga tahun 2010, setelah beliau pensiun, kemudian diangkatlah bapak 

Nurkholis,SE.,MM. Sebagai kepala sekolah dari tahun 2010 hingga sekarang tahun 

2014. 

 

3.2. SEJARAH SINGKAT SMK WIDYA YAHYA GADING REJO 

 Yayasan lembaga pendidikan B.Be.C Widya Yahya yang sejak awal berdirinya 

sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan khususnya propinsi Lampung. Untuk 

menambah kiprahnya didunia pendidikan YLP B.Be.C Widya yahya pada tanggal 4 

April 2008 mendirikan sekolah menengah kejuruan (SMK): 

 Nama: SMK Widya yahya Gading Rejo 

 NPSN:108 108 75 

 Alamat: Jalan Raya Gadingrejo No;14 Gadingrejo Kab.Pringsewu 
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Telepon:0721-94817 

e-mail: smkwy@telkom.net 

situs: http://smk-widyayahya.co.cc 

SMK widya yahya gadingrejo telah mendapat izin berdasarkan surat keputusan 

kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten tanggamus nomor:

 800/1341/42/04/2008 tanggal 4 desember 2008. 

SMK Widya yahya Gadingrejo membuka tiga program keahlian yaitu: 

1) Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) 

2) Teknik audio Video  

3) Administrasi Perkantoran 

Sekarang sudah berkembang dengan menambahkan dua program keahlian 

yaitu: 

1) Keperawatan 

2) Teknik sepeda motor (TSM) 

3.3 Visi dan Misi Sekolah 

VISI :    Unggul dibidang teknologi harmonis berdasarkan iman dan   

       taqwa. 

MISI : 1. Meningkatkan solidaritas dan toleransi agama yang    

       harmonis antar warga sekolah, penyelenggara pendidikan   

       dan masyarakat. 

 2. Menumbuhkan semangat berprestasi di bidang akademik. 

mailto:smkwy@telkom.net
http://smk-widyayahya.co.cc/
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 3. Menyelenggarakan proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif  

     berdasarkan profesionalisme kerja. 

 4. Mendorong dan mengembangkan potensi secara optimal. 

3.4.  Identitas Sekolah 

  Identitas merupakan pengakuan dari pemerintah yang ditunjukan untuk 

membedakan antara sekolah-sekolah yang ada di indonesia, yang mencerminkan 

bahwa status kepemilikan dari sekolah tersebut. Berikut ini adalah identitas sekolah 

SMK Widya Yahya Gadingrejo. 

1.NAMA SEKOLAH    : SMK WIDYA YAHYA 

2.NPSN     : 108 108 75 

3.NSS      : 402 2 12 11 14 017 

4. STATUS SEKOLAH   :Swasta 

5. ALAMAT SEKOLAH 

  JALAN                                     `:Jalan Raya Gadingrejo No: 14 

  KELURAHAN                         : Gadingrejo 

       KECAMATAN                        : Gadingrejo 

  KABUPATEN                        : Pringsewu 

       PROVINSI                       : Lampung 

  TELEPON                                : 0721-94817 

6. IZIN PENDIRIAN 

 NOMOR                           :800/1341/42/04/2008 

      TANGGAL                          :04 Desember 2008 
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7. BIDANG KEAHLIAN/PROGRAM KEAHLIAN: 

a) TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN 

b) ADMINISTRASI PERKANTORAN 

c) KEPERAWATAN 

d) TEKNIK KENDARAAN RINGAN 

8. KEPALA SEKOLAH  : NURKOLIS, S.E., M.M. 

    SK PENGANGKATAN : Surat Mandat No:01/Mandat/SMK WY/03/09 

    NOMOR   : 01 

    TANGGAL   : 01 Maret 2009 

 

3.5.  Profil Sekolah 

Profil SMK Widya Yahya Gadingrejo adalah bentuk penggambaran tentang 

situasi maupun kinerja smk saat ini, dapat digambarkan sebagai bentuk daftar riwayat 

tentang prestasi dan lain-lain. Berikut ini adalah uraian tentang profil sekolah yang 

tertera dibawah ini: 

1. Nama Sekolah : SMK WIDYA YAHYA 

2. Alamat Sekolah   

 Jalan : Jalan Raya Gadingrejo Nomor 14 

 Kelurahan : Gadingrejo 

 Kecamatan : Gadingrejo 

 Kabupaten : Pringsewu 
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 Provinsi : Lampung 

 Telepon : 0721 – 94817 

3. NPSN : 10810875 

 NSS : 402 2 12 11 14 017 

4. Tahun didirikan : 2008 

5. Tahun beroperasi : 2008 

6. Status tanah : Milik sendiri 

7. Jumlah Siswa pada TP 2013-2014 : 539 

8. Jumlah Rombongan Belajar :    21 Rombongan Belajar 

 A) Kelas X :      6 Rombongan Belajar 

 B) Kelas XI :      8 Rombongan Belajar 

 C) Kelas XII :      7 Rombongan Belajar 

9. Data Ruang Kelas   

 A) Jumlah Ruang Kelas :  20 ruang kelas 

 B) Kondisi :  Baik 

10. Data Bangunan Ruang Lainnya   

 a) Lab.Komputer KKPI : 1 buah 

 Kondisi ruangan : Baik 

 b) Lab Multimedia : 1 buah 

      Kondisi ruangan : Baik 

 c) Lab. Perakitan Komputer : 1 buah 
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      Kondisi : Baik 

 d) Lab. Jaringan Komputer : 3 buah 

      Kondisi : Baik 

 e) Lab Elektronika : 1 buah 

      Kondisi : Baik 

 f) Perkantoran mini  : 1 buah 

      Kondisi : Baik 

 g) Studio Radio Komunitas : 1 buah 

      Kondisi : Baik 

11. Fasilitas olah raga   

 a) Kolam Renang  

     Ukuran Semi Olimpiade 

     Ukuran untuk anak kecil 

 

: 

: 

 

1 buah  

1 buah 

 b) Lapangan Basket : 1 buah 

      Kondisi : Baik 

 c) Lapangan Futsal (menjadi satu  

     dengan lapangan basket) 

: 1 buah 

      Kondisi : Baik 

      Kondisi : Baik 

 d) Lapangan Bulu Tangkis : 1 buah 

      Kondisi : Baik 
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 e) Tenis Meja  : 2 Buah 

      Kondisi : Baik 

 f) Lapangan Volly : 1 buah  

      Kondisi : Baik 

12. Fasilitas Ibadah   

 Musholla : 1 buah 

 Kondisi : Baik 

13. Fasilitas Pendukung Lainnya   

 TV pada tiap kelas : 10 unit televisi 21 inch 

 Kamera CCTV : 8 unit untuk 8 Kelas 

  : 1 unit untuk ruangan Tata Usaha 

 DVD : 1 buah 

14. Fasilitas Kantin : 4 buah 

   3 buah kantin umum + 1 buah 

kantin kolam renang 

15. Area Parkir : menggunakan halaman sekolah 

16. Sumber air bersih : menggunakan 3 sumur bor 

17. Ekstrakurikuler   

 a) Desain grafis   

 b) English Club   

 c) futsal   
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 d) karate   

 e) basket   

 f) Pramuka   

 g) bola volly   

 h) broadcasting ( Radio Komunitas,  Saat ini sedang memproses Izin  

     Penyelenggaraan Penyiaran) 

 i ) Paskibra   

 j ) seni tari 

18. Prestasi olah raga yang pernah 

diraih 

:  

 a) Juara 1 Lomba Lari Putri tingkat  SLTA se-Kecamatan Gadingrejo 

memperingati HUT RI tahun 2008 

 b) Juara 1 Lomba Futsal tingkat SLTA se-Keacamatan Gadingrejo, 

memperingati HUT RI tahun 2009  

 c) Juara 1,2,3 dan 4 Lomba Lari Putri tingkat SLTA se-Kecamatan                   

Gadingrejo, Memperingati HUT RI tahun 2009  

 d) Juara 1 Lomba Lari Putra tingkat SLTA se-Kecamatan Gadingrejo 

memperingati HUT RI tahun 2009  

 e) Juara 2 Komite 47 Kg Kadet Putri, Kejurda Karate piala Bupati Cup  

     Kab.Tanggamus tahun 2009   

 f) Juara 3 Komite 47 Kg Kadet Putri, Kejurda Karate piala Bupati Cup  
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     Kab.Tanggamus tahun 2009 

 g) Juara 3 Komite 53 Kg Junior Putri, Kejurda Karate piala Bupati Cup  

     Kab.Tanggamus tahun 2009 

 h) Juara 3 Komite 48 Kg Junior Putri, Kejurda Karate piala Bupati Cup  

     Kab.Tanggamus tahun 2009 

19. Organisasi Siswa Intra Sekolah 

(OSIS) 

  

 Bidang Kegiatan : Keagamaan Kerohanian Islam 

(ROHIS), Kreatifitas dan Seni, 

Bela Negara dan Kehidupan 

Berbangsa, Olah raga dan 

kesehatan jasmani, Pendidikan.  

 

  

3.6.  PROGRAM KEAHLIAN 

 Program keahlian adalah suatu pembelajaran tertentu yang diminati oleh 

seseorang agar menguasai apa yang diminati oleh orang tersebut. Maka dari itu SMK 

Widya Yahya Gadingrejo memiliki beberapa program keahlian untuk para murid 

SMK Widya Yahya Gadingrejo tersebut. Adapun program keahliannya, dapat dilihat 

pada tabel 3.1 dibawah ini: 
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Tabel 3.1 Tabel Program Keahlian 

PROGRAM KEAHLIAN KELAS JUMLAH SISWA 

TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN 

X 68 

XI 98 

XII 73 

 

ADMINISTRASI PERKANTORAN 

 

X 36 

XI 22 

XII 19 

KEPERAWATAN X 58 

XI 84 

XII 41 

TEKNIK SEPEDA MOTOR X 17 

XI 17 

XII 6 

Jumlah siswa keseluruhan pada TP 2013−2014 539 
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3.7. Struktur Organisasi SMK Widya Yahya Gading Rejo 

 Struktur organisasi adalah susunan unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur 

organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagai mana 

fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain 

itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran 

perintah dan penyampaian laporan. 

 Gambar 3.1. Struktur Organisasi SMK Widya Yahya Gadingrejo 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Laporan Aktivitas Pada SMK Widya Yahya Gading Rejo 

 SMK Widya Yahya Gadingrejo yang berada di kabupaten Pringsewu yang 

didirikan pada tanggal 4 April 2008. Bapak Yahya S.Pd,M.M adalah kepala sekolah 

pertama di SMK Widya Yahya Gadingrejo. Kegiatan yang dilakukan selama praktik 

kerja lapangan yaitu pada Bagian Tata Usaha yang dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel 4.1 Tabel Aktivitas Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

No Kegiatan/ Uraian 

Tanggal PKL 

Minggu ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Mengelola pendataan 

kurikulum siswa 

        

2. Membuat pengelompokkan 

nilai tiap mata pelajaran 

  

 

      

3. Menganalisa & 

Mengumpulkan data 

        

4. Membuat daftar penyerahan 

nilai siswa kepada wali kelas 
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4.2. Alur Proses Pengisian Nilai Raport Siswa 

Alur data pengolahan data nilai raport pada SMK Widya Yahya Gadingrejo adalah 

sebagai berikut: 

1. Dimulai dari guru mata pelajaran terkait menerima hasil ujian dari siswa lalu 

melakukan penilaian pada daftar penilaian sebanyak 2 rangkap, rangkap pertama 

diberikan kepada wali kelas untuk nantinya dijadikan bahan dalam pembuatan 

raport siswa dan rangkap kedua diarsipkan. 

2. Wali kelas ketika menerima daftar nilai akan memasukkan data nilai kedalam 

buku raport masing – masing siswa. 

3. Buku raport yang sudah terisi akan diberikan kepada kepala sekolah untuk 

ditandatangani untuk di sahkan, jika terjadi kesalahan dalam pengisian nilai 

raport, raport akan dikembalikan kepada wali kelas, namun jika sudah benar 

maka akan disahkan, lalu raport yang sudah disahkan akan diberikan kembali 

pada wali kelas untuk membagikan raport tersebut pada tanggal yang telah di 

tentukan. 

4. Gambar alur data pengolahan data nilai raport pada SMK Widya Yahya 

Gadingrejo dapat dilihat pada gambar 4.1. dibawah ini : 
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5.  

Guru Mata Pelajaran

H.U

1

Wali Kelas

D.N

2

Kepala Sekolah

verivikasi

Melakukan 

pengesahan

Tidak

iya

2

B.R

Akan dikembalikan ke wali 

kelas untuk diperbaiki

Dari Siswa
Dari Wali 

Kelas

Start

Membuat daftar 

nilai

1

D.N
1 2 T

Memasukkan nilai 

dalam buku raport

Dari Guru 

Mapel

B.R

B.R
Sudah di 

sahkan

3B.R
Sudah di 

sahkan

3

Dibagikan sesuai jadwal 

yang ditetapkan

B.R

Wali Murid

4

B.R

3

Finish

T

   

6. Gambar 4.1. Bagan Alir Dokumen 

7.  

8.  

9.  

10.  

4.2.1. Analisis Kebutuhan 

11. Analisis kebutuhan sistem terdapat dua klasifikasi, yaitu kebutuhan fungsional 

dan kebutuhan non-fungsional.  

 

Keterangan : 

HU   = Hasil Ujian 

DN   = Daftar Nilai 

BR   = Buku Raport 
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1. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional Analisis Dan Perancangan Sistem Pengolahan Nilai Siswa 

SMK Widya Yahya Gading Rejo adalah sebagai berikut:    

a. Sistem mampu memproses data nilai siswa 

b. Sistem harus bisa secara otomatis memasukkan data nilai siswa kedalam  

  form raport siswa. 

c. Sistem mampu menampilkan nilai dan data diri siswa. 

d. Sistem harus bisa menangani pembagian raport secara konvensional 

e. Sistem harus bisa menghasilkan buku raport dengan efisien dan efektif. 

2. Kebutuhan Quality Function Deployment 

Kebutuhan Quality Function Analisis Dan Perancangan Sistem Pengolahan Nilai 

Siswa SMK Widya Yahya Gading Rejo adalah sebagai berikut:     

a. Sistem Operasi Microsoft Windows 7 

b. Processor Core I3 

c. Ram DDR 3 kapasitas 4GB 

d. Adobe Dreamweaver CS6 

e. Database MySQL 

f. Printer 

3. Kebutuhan System Development 

Kebutuhan System Development Analisis Dan Perancangan Sistem Pengolahan Nilai 

Siswa SMK Widya Yahya Gading Rejo adalah sebagai berikut:    

a. Penggambaran sistem berjalan menggunakan BAD. 
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b.   Tahapan desain rancangan sistem baru menggunakan Metode Object Oriented. 

 

4. Kebutuhan Documentation 

Kebutuhan Documentation Analisis Dan Perancangan Sistem Pengolahan Nilai Siswa 

SMK Widya Yahya Gading Rejo adalah sebagai berikut:    

a. Bentuk Documentation yang dihasilkan oleh sistem, salah satunya adalah data 

terkait buku raport siswa yang akan disampaikan pada lampiran. 

 

4.3. Usulan Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan oleh penulis adalah analisis desain berorientasi objek 

dengan pemanfaatan pemodelan UML menggunakan tools yang digunakan sebagai 

pendukung untuk mempermudah dan mempercepat proses Analisis Dan Perancangan 

Sistem Pengolahan Nilai Siswa SMK Widya Yahya Gading Rejo. 

 

4.3.1. Usecase Diagram 

Use case diagram pada perancangan ini menggambarkan bagaimana kelakuan 

sistem berinteraksi antar aktor dengan Analisis Dan Perancangan Sistem Pengolahan 

Nilai Siswa SMK Widya Yahya Gading Rejo, dapat dilihat pada tabel dibawah 

berikut ini: 
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Gambar 4.2. Use case Analisis Dan Perancangan Sistem Pengolahan Nilai Siswa 

SMK Widya Yahya Gading Rejo 

Deskripsi aktor pada Analisis Dan Perancangan Sistem Pengolahan Nilai Siswa SMK 

Widya Yahya Gading Rejo dapat dilihat pada tabel 4.2. sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Deskripsi Aktor 

No. Aktor Deskripsi 

1 Staff 
Orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk 

melakukan pengolahan data nilai mata pelajaran 

2 Kepala 

sekolah 

Orang yang bertugas menandatangani dan mengesahkan 

nilai raport pada laporan data nilai. 
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No Aktor 
Deskripsi 

3 Wali atau 

murid 

Orang yang akan menerima informasi terkait siswa dalam 

bentuk laporan akhir berupa laporan raport siswa 

 

 

Tabel 4.3 Usecase diagram 

No. Use Case Deskripsi 

1 Login 
Merupakan proses untuk mengakses pengolahan 

data siswa 

2 Input data pelajaran 
Merupakan proses penginputan data mata pelajaran 

3 Input data siswa 
Merupakan proses penginputan data siswa 

4 Input nilai siswa 
Merupakan proses penginputan nilai siswa kedalam 

system 

5 Form raport 
Merupakan proses validasi untuk mengecek 

kebenaran isi raport 

6 Cetak raport 
Merupakan proses mencetak raport dan pengesahan 

oleh kepala sekolah 

7 Logout 
Merupakan proses untuk melakukan logout 

pengguna aplikasi sistem pengolahan data raport 
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4.3.2. Actifity Diagram 

 Activity Diagram ini menggambarkan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan 

oleh aktor terhadap sistem manajemen inventaris, berikut gambar activity diagram 

Analisis Dan Perancangan Sistem Pengolahan Nilai Siswa SMK Widya Yahya 

Gading Rejo. 

             

                                  Gambar 4.3. Activity Diagram Admin 
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                         Gambar 4.4. Activity Diagram Kepala sekolah 
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                            Gambar 4.5. Activity Diagram Wali / murid 
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4.3.3 Class Diagram 

Class diagram menggambarkan kelas – kelas yang akan dibuat untuk Analisis 

Dan Perancangan Sistem Pengolahan Nilai Siswa SMK Widya Yahya Gading Rejo, 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4.6. Class Diagram Analisis Dan Perancangan Sistem Pengolahan Nilai 

Siswa SMK Widya Yahya Gading Rejo 
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4.4     Analisis Pieces 

4.4.1  Analisis 

Performance :  

 Sistem lama : 

Pengisian raport siswa tiap semester dengan menggunkan system lama 

membutuhkan waktu yang lama untuk penginputan nilai raport. 

 Sistem baru : 

Dengan adanya sistem baru dalam penginputan nilai raport siswa 

menjadi lebih akurat dan lebih efisien. 

Information : 
 Sistem lama : 

Informasi yang didapat dari sistem lama kurang akurat dan membuat 

admin yang menginputkan nilai raport kesulitan untuk membuat 

informasi yang jelas. 

 Sistem baru : 

Informasi yang didapat dari sistem baru ini sangat jelas dan lebih 

akurat sehingga memudahkan admin dalam menginputkan nilai raport 

dan memudahkan guru dan siswa dalam melihat hasil raport yang telah 

dicetak. 

Economy : 
 Sistem lama : 

Guru menginputkan nilai siswa dikerta yang telah disediakan lalu 

memberikan ke admin. Memasukan nilai secara manual dan 

memerlukan waktu yang cukup lama. 

 Sistem baru : 

Guru dapat menginputkan nilai siswa langsung ke sistem ataupun 

lewat admin ke sistem yang baru dan dapat meminimalisir terjadinya 

kesalahan. 

Control : 
 Sistem lama : 

Dalam penginputan sering terjadi kesalahan nilai atau data yang 

tertukar, dan jika hal itu terjadi maka admin mencari kesalahan secara 

manual. 

 Sistem baru  : 

Penginputan menjadi lenih mudah dan jika terdapat kesalaham maka 

dengan mudah mencari kesalahan. 

Eficiency : 
 Sistem lama : 

Dalam penginputan memerlukan waktu yang lama dan juga 

membutuhkan waktu mencocokan data. 

Sistem baru :  
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 Lebih menghemat waktu dalam penginputan dan pencarian data. 

Service :  
 Sistem lama :  

  Menghasilkan informasi yang kurang akurat dalam menampilkan nilai 

 Sistem baru : 

  Menghasilkan informasi yang lebih akurat dan mudah digunakan. 

 

4.4.2    Tabel Kesimpulan 

No 
 

Sistem lama Sistem baru 

1 Performance 

- Penginputan membutuhkan 

waktu lama 

- Kurang akurat 

- Membutuhkan waktu yang 

singkat 

- Lebih akurat 

2 Information 

- Kesulitan menginputkan nilai 

raport 

- Informasi kurang jelas 

- Mempermudah 

penginputan 

- Informasi lebih jelas 

3 Economy 

- Menginputkan nilai secara 

manual 

- Memerlukan waktu yang 

lama 

- Menginputkan nilai dengan 

cepat 

- Membutuhkan waktu yang 

singkat 

4 Control 

- Sering terjadi kesalahan - Lebih mudah mencari 

kesalahan 

5 Eficiency 

- Membutuhkan waktu untuk 

pencocokan data 

- Lebih mudah mencocokan 

data 

6 Service 

- Informasi yang kurang akurat - Informasi yang lebih 

akurat 
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4.5    Rancangan Input 

1. Rancangan Login Pengguna Sistem 

Selamat Datang

Username

Password

Login Logout
 

Gambar 4.7. Rancangan Login 

 

Berdasarkan gambar 4.5 terdapat beberapa penjelasan yaitu sebagai berikut: 

Username   :Berisi ID pengguna atau pemakai system. 

Password :Merupakan kata kunci atau password untuk mengakses 

sistem. 

Tombol Login  :Berfungsi untuk masuk ke sistem. 

Tombol Logout :Berfungsi untuk keluar ke sistem. 
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2. Rancangan Form Menu Utama 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 4.8. Rancangan Form Menu Utama 

Berdasarkan gambar 4.8 terdapat beberapa penjelasan yaitu sebagai berikut: 

Data siswa : item ini adalah tempat pencatatan dan pengolahan data 

siswa yang tersedia pada sekolah. 

Data mata pelajaran : item ini adalah tempat pencatatan dan pengolahan data 

mata pelajaran yang tersedia pada sekolah. 

Data nilai : item ini adalah tempat pencatatan dan pengolahan data 

nilai siswa yang tersedia pada sekolah. 

Raport siswa : item ini adalah tempat pembuatan laporan data raport siswa 

yang tersedia pada sekolah. 
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  3. Rancangan Form Data Siswa 

 

                                   Gambar 4.9. Rancangan Form Data Siswa 

Berdasarkan gambar 4.9 terdapat beberapa penjelasan yaitu sebagai berikut: 

Form data siswa adalah Form tempat kita memanajemen data instansi terkait data 

siswa, yang dimana kita dapat membuat data baru dengan tombol baru, 

menyimpannya dengan tombol simpan, dan dapat mengubah datanya dengan tombol 

edit, ketika ingin menghapus data pilih tombol hapus, untuk kembali ke menu utama 

pilih tombol keluar. 
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4. Rancangan Form Data Mata Pelajaran 

 

Gambar 4.10. Rancangan Form Data Mata Pelajaran 

 

Berdasarkan gambar 4.10 terdapat beberapa penjelasan yaitu sebagai berikut: 

Form data mata pelajaran adalah Form tempat kita memanajemen data instansi terkait 

data mata pelajaran, yang dimana kita dapat membuat data baru dengan tombol baru, 

menyimpannya dengan tombol simpan, dan dapat mengubah datanya dengan tombol 

edit, ketika ingin menghapus data pilih tombol hapus, untuk kembali ke menu utama 

pilih tombol keluar. 
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5. Rancangan Form Data Nilai 

 

                Gambar 4.11. Rancangan Form Data Nilai 

Berdasarkan gambar 4.11 terdapat beberapa penjelasan yaitu sebagai berikut: 

Form data nilai adalah Form tempat kita memanajemen data instansi terkait data 

nilai, yang dimana kita dapat membuat data baru dengan tombol baru, menyimpannya 

dengan tombol simpan, dan dapat mengubah datanya dengan tombol edit, ketika 

ingin menghapus data pilih tombol hapus. Perhitungan nilai pada tombol hitung, akan 

menghasilkan nilai akhir yang akan diinputkan ke raport yang dimana nilai tersebut 

didapat dari hasil akumulasi nilai harian, nilai tugas, nilai UTS serta nilai UAS. Dan 

untuk kembali ke menu utama pilih tombol keluar. 
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4.6. Rancangan Output 

1. Rancangan Laporan Pendataan Inventaris 

 

Gambar 4.12. Rancangan Laporan Analisis Dan Perancangan Sistem Pengolahan 

Nilai Siswa SMK Widya Yahya Gading Rejo 

 

 

Data siswa : item ini adalah menampilkan seluruh data siswa pada suatu 

kelas. 

Data mata pelajaran : item ini adalah menampilkan seluruh data mata pelajaran. 

Data nilai  : item ini adalah menampilkan seluruh data nilai. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1.  SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis mengambil 

simpulan bahwa merancang sistem pengolahan nilai dapat dilakukakan menggunakan 

metode pengembangan sistem waterfall. Untuk pemodelan sistem menggunakan 

usecase, sehingga dapat mempermudah dalam proses pengolahan nilai rapor siswa. 

 

5.2.  SARAN 

  Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran 

yang dapat diberikan penulis yaitu diharapkan pada penelitian selanjutnya ditambah 

kan fitur laporan peniliaian siswa yang dapat diakses atau dilihat oleh kepala sekolah 

serta orang tua dari siswa. 
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