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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi penginputan indeks
prestasi raport siswa yang mempermudah pengecekan, penginputan, update, laporan data nilai
dan pemantauan hasil prestasi siswa menggunakan teknologi Framework CodeIgniter berbasis
website. CodeIgniter merupakan framework PHP yang dibuat berdasarkan model view Controler
(MVC). CI memiliki library yang lengkap untuk mengerjakan operasi operasi yang umum
dibutuhkan oleh aplikasi berbasis web misalnya mengakses database, memvalidasi form sehingga
system yang dikembangkan mudah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode
pengembangan sistem waterfall dengan menggunakan metode waterfall pegembangan sistem
lebih terarah dan sistematis, karena tahapan ini dimulai dari analisis, desain, pengodean dan
pengujian. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu Pada
penelitian ini menghasilan sebuah sistem dashboard perhitungan indeks prestasi rapot siswa SMP
Negeri Purwodadi, sistem dibangun menggunakan Framework Codeigniter sehingga dapat
mempermudah dalam pemakaian serta admin mampu membaca grafik data kelulusan nilai siswa
permata pelajaran, jumlah siswa, jumlah mata pelajaran dan jumlah kelas.
Kata kunci— Dashboard, Index Prestasi, Framework Codeigniter
Abstract
The purpose of this study is to build a system for inputting student achievement index input
systems that facilitate checking, inputting, updating, report data grades and monitoring student
achievement results using the Website-based CodeIgniter Framework technology. CodeIgniter
is a PHP framework created based on the View Controler (MVC) model. CI has a complete
library to perform common operations needed by web-based applications such as accessing
databases, validating forms so that systems are developed easily. In this study, researchers used
the waterfall system development method by using the waterfall method for system development
is more directed and systematic, because this stage starts from the analysis, design, coding and
testing. Based on the results of this study, it can be concluded that several conclusions are: In
this study a dashboard system for calculating student achievement index of rapport students of
SMP Negeri Purwodadi, the system was built using the Codeigniter Framework so that it can be
easier to use and the admin is able to read the graduation data graphs of student gem grades,
number of students, number of subjects and number of classes.
Keywords— Dashboard, achievement index, Framework Codeigniter
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I.

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang sangat
pesat harus dimanfaatkan secara maksimal
terutama bagi sebuah sekolah. Dalam satu
sekolah ada ratusan siswa dan masingmasing mempunyai nilai yang berbeda-beda
dan cara penginputan nilai siswa masih
konvensional dilakukan menggunakan
Microsoft Office, Sistem pencarian datanya
memakan waktu lama dan sering kita jumpai
penyimpanan nilai siswa dicatat atau tidak
beraturan serta dokumen penilaian tidak
terakomodasi dengan baik, sehingga sering
terjadinya kehilangan data.
Kualitas pendidikan suatu sekolah
merupakan hal yang sangat penting bagi
siswa didiknya. Perkembangan prestasi
siswa dalam penyerapan ilmu yang telah
diberikan oleh guru di sekolah dapat diukur
dari nilai siswa itu sendiri supaya dapat
dipertanggungjawabkan oleh siswa yang
bersangkutan. Pada SMP Negeri Purwodadi
nilai siswa diolah secara konvensional yaitu
dengan cara masing-masing guru mata
pelajaran. Setelah data diolah masingmasing guru memberikan nilai kepada wali
kelas masing-masing sehingga dijadikan
sebagai nilai raport. Hal ini menyebabkan
sulitnya kepala sekolah untuk memonitoring
indeks prestasi siswa-siswi di SMP Negeri
Purowodadi. Oleh karena itu pentingnya
aplikasi yang menggambarkan laporan nilai
siswa berupa dashboard, table atau grafik,
dimana banyaknya siswa dapat ditampilkan.
Penelitian ini bertujuan untuk membangun
sistem informasi penginputan indeks
prestasi raport siswa yang mempermudah
pengecekan, penginputan, update, laporan
data nilai dan pemantauan hasil prestasi
siswa. Penggunaan teknologi Framework
CodeIgniter,
CodeIgniter
Framework
merupakan PHP Framework open source
untuk pengembangan web yang mendukung
pola MVC.
Pentingnya
dashboard
banyak
diperoleh informasi tentang adanya :
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a. Mempermudah pembacaan informasi
dengan antarmuka sistem informasi yang
lebih mudah dipahami juga.
b. Dapat mengomunikasikan informasi
dengan cepat.
c. Membantu analisis keadaan dengan cepat
sehingga dapat membantu dalam
pengambilan keputusan yang efektif.
d. Tampilan dashboard memudahkan
penggunanya dalam membaca informasi,
tidak hanya menyusahkan.
Menariknya dari dashboard itu
sendiri adalam desain dashboard efektif
menjadi suatu hal yang sangat penting atau
dengan kata lain desain dashboard perlu
memperhitungkan sisi ergonomis.
Ergonomika
atau
(kurang
tepat) ergonomi adalah ilmu yang
mempelajari
interaksi
antara manusia dengan elemen-elemen lain
dalam suatu sistem, serta profesi yang
mempraktikkan
teori,
prinsip,
data
dan metode dalam perancangan untuk
mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan
kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan
manusia.
II.
2.1

TINJAUAN PUSTAKA
Dashboard
Dashboard merupakan sebuah Chart
atau desain yang baik untuk penyajian dan
visualisasi
data
sehingga
dapat
mempermudah dan mempercepeat dalam
pengambilan
keputusan yang perlu
dilakukan sehingga dapat memberikan
kejelasan mengenai informasi penting
kepada pengguna [1].
2.2

Indeks Prestasi

Indeks Prestasi merupakan suatu nilai
yang menunjukkan prestasi yang dicapai
oleh siswa secara kumulatif, dihitung mulai
dari semester satu hingga semester terakhir.
Baik tidaknya prestasi seorang siswa dapat
diukur dari tinggi rendahnya nilai raport
siswa tersebut [2].
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2.3

Codeigniter

CodeIgniter merupakan framework
PHP yang dibuat berdasarkan model view
Controlleer (MVC). CI memiliki library
yang lengkap untuk mengerjakan operasi
operasi yang umum dibutuhkan oleh aplikasi
berbasis web misalnya mengakses database,
memvalidasi form sehingga system yang
dikembangkan mudah. CI juga menjadi
satusatunya
Framework
dengan
dokumentasi yang lengkap dan jelas. Source
code CI yang dilengkapi dengan comment
didalamnya sehingga lebih memperjelas
fungsi sebuah kode program dan CI yang
dihasilkan sangat Bersih (clean) dan search
Engine Friendly (SEF). Codeigniter juga
dapat memudahkan developer dalam
membuat aplikasi web berbasis PHP, karena
framework sudah memiliki kerangka kerja
sehingga tidak perlu menulis semua kode
program dari awal [3].
2.4

Aplikasi Web

Aplikasi web adalah sebuah sistem
informasi yang mendukung interaksi
pengguna melalui antarmuka berbasis web,
aplikasi web dapat diakses melalui internet
atau intranet[4]

2.5

Penelitian Terdahulu
Adapun referensi yang digunakan
pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
Hasil penelitian yang berjudul
“Implementasi Framework Laravel Pada
Aplikasi Pengolah Nilai Akademik Berbasis
Web. Tujuan dan permasalahan dari
penelitian ini adalah Sistem pengolahan data
nilai siswa di SMK MVP ARS Internasional
belum sepenuhnya terkomputerisasi dengan
baik, prosedur yang dilakukan adalah wali
kelas menerima berkas penilaian siswa dari
setiap guru mata pelajaran dalam bentuk
dokumen Spreadsheet dan menyalinnya
kembali pada buku rapor, setelah penyalinan
tersebut, rapor disimpan dan dibagikan
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kepada setiap siswa pada waktu penyerahan
rapor berlangsung. Berdasarkan jangka
waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah,
siswa diminta untuk mengembalikan rapor
tersebut kepada wali kelas. Selama rapor
berada di siswa tidak semua siswa bisa
menjaga rapor tersebut dengan baik. Hal ini
dapat menyebabkan buku rapor hilang,
kotor, dan rusak. Selain itu keamanan data
kurang terjamin karena dokumen masih
berbentuk kertas, tujuan dari penelitian ini
adalah perlu diterapkan nya aplikasi web
untuk pengolahan nilai siswa. Sehingga
dapat membantu proses pengolahan
informasi nilai rapor lebih cepat dan akurat,
sehingga menghemat waktu dan biaya yang
harus dikeluarkan. Hasil dari penelitian ini
adalah Dari Aplikasi Web Pengolahan Nilai
dapat membantu proses pengolahan nilai
bagi wali kelas dan kemudahan bagi siswa
untuk melihat nilainya [4]
Hasil penelitian yang berjudul
“Pembuatan Sistem Informasi Pengolahan
Data Siswa Pada Sekolah Dasar Negeri
Sirnoboyo 1 Pacitan” oleh Andri Sunaryo,
Bambang Eka Purnama dan Sukadi.
Permasalahan dari penelitian ini adalah
Pada Sekolah Dasar Negeri Sinoboyo 1
Pacitan pengolahan data dan nilai siswa
masih konvensional, yaitu pengolahan data
siswa dan nilai siswa masih dicatat pada
buku besar, sehingga proses pendataan
berjalan sangat lama, sering terjadi
kesalahan data, sulitnya dalam pencarian
data dan pencarian data kurang begitu cepat.
Sehingga menyebabkan keterlambatan
dalam penyajian laporan data-data pada saat
laporan data tersebut diperlukan. Tujuan
penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri
Sinoboyo 1 Pacitan di rasa perlu
mengadakan perubahan dari sistem
konvensional menjadi terkomputerisasi.
Sehingga menjadi lebih praktis, mudah,
cepat dan akurat dalam menyajikan
informasi. Hasil dari penelitian ini Sistem
Informasi pengolahan data siswa pada
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Sekolah Dasar Negeri Sinoboyo I Pacitan ini
akan mempermudah mengelola data dan
nilai siswa [5].
Hasil penelitian yang berjudul
“Aplikasi Dashboard Sistem Evaluasi Hasil
Belajar Untuk Mengetahui Prestasi Siswa
Pada Sma Pgri 109 Tangerang” oleh Deddy
Hidayat, Nina Oktapia, Pamor Astomo dan
Eva Mariana. Permasalahan dari penelitian
ini adalah dalam proses monitoring prestasi
siswa tidak adanya data yang ditampikan
untuk mendukung keputusan bahwa seorang
siswa tersebut berprestasi atau tidak, atau
kelas mana yang prestasi atau nilainya baik.
Tidak
terdapatnya
aplikasi
yang
menggambarkan laporan Nilai Siswa berupa
table, dimana seluruh siswa dapat
ditampilkan.
Dalam
aplikasi
yang
diharapkan seluruh siswa ditampilkan baik
untuk nilai pengetahuan, keterampilan dan
sikap. Tujuan penelitian ini adalah
membangun aplikasi dashboard peneilian
siswa secara online melalui media website
Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi
dashboard ini dapat menampilkan data
barupa chart atau diagram dimana data ini
berguna
untuk
membantu
dalam
pengambilan keputusan dalam mengetahui
prestasi belajar siswa [5].
Perbedaan penelitian ini dari
penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan
diatas adalah dalam penelitian ini penelti
menggunakan framework Codeigniter
dalam pembuatan aplikasi berbasis web nya
sehingga dapat memudahkan dalam
membuat aplikasi web berbasis PHP, karena
framework Codeigniter sudah memiliki
kerangka kerja sehingga tidak perlu menulis
semua kode program dari awal
III.

METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Pengembangan Sistem
Metode Waterfall adalah suatu proses
pengembangan perangkat lunak berurutan,
di mana kemajuan dipandang sebagai terus
mengalir ke bawah (seperti air terjun)
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melewati fase-fase perencanaan, pemodelan,
implementasi (konstruksi), dan pengujian.
Dalam pengembangannya metode waterfall
memiliki beberapa tahapan yang runtut:
requirement (analisis kebutuhan), design
sistem (system design), Pengkodean
(Coding) & Testing [6].

Gambar 1. Metode Waterfall
3.1.1 Requirement (analisis kebutuhan).
Dalam tahap ini peneliti akan
menganalisis sistem lama yang ada pada
SMP Negeri Purwodadi, sehingga perlu
dikembangkannya sistem baru yang sesuai
dengan kebutuhan.

Masalah yang harus dipecahkan
adalah pada sistem pengolahan nilai
serta dashboard indeks prestasi raport
siswa. Sistem ini masih menggunakan
microsoft office oleh bagian informasi
sehingga
memakan
waktu
dan
memperlambat dalam penyampaian
informasi di SMP Negeri Purwodadi.
Proses
pengolahan
nilai
yang
menggunakan sistem komputerisasi
belum memadai, karena terdapat
kekurangan yang belum terjamin
keamanan datanya. Maka dibuat sebuah
sistem
informasi
yang
berjudul
dashboard perhitungan (penginputan)
indeks prestasi raport siswa SMP Negeri
Purwodadi menggunakan CodeIgniter
for aplication, berbentuk website
menggunakan bahasa pemograman
PHP,
database
MySQL
dan
Dreamweaver CS3/Notepade++
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3.1.2 Design System (desain sistem)
Dalam tahap desain ini penyusun akan merancang sistem informasi web pada SMP Negeri
Purwodadi, karena di SMP Negeri Purwodadi belum memilki sistem informasi berbasis web dan
masih konvensional (microsoft office).
1. Use Case Diagram

Gambar 2. Usecase Diagram
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2.

Class Diagram

-kd_kelas
-kd_siswa
-nama_kelas
-semester
-th_ajar
+getkd_kelas()
+setkd_kelas()
+getkd_siswa()
+setkd_siswa()
+getnama_kelas()
+setnama_kelas()
+getsemester()
+setsemester()
+getth_ajar()
+setth_ajar()

1
1

DataSiswa

1

Laporan

1

DataNilai

DataMapel

-kd_nilai
-kd_kelas
-kd_siswa
-semester
-th_ajar
-nilai_pa
-nilai_pk
-nilai_bi
-nilai_bing
-nilai_mtk
-nilai_ipa
-nilai_ips
-nilai_sb
-nilai_orga
-nilai_tik
-rata
-status
+getkd_nilai()
+setkd_nilai()
+getkd_kelas()
+setkd_kelas()
+getsemester()
+setsemester()
+getth_ajar()
+setth_ajar()
+getkd_siswa()
+setkd_siswa()
+getnilai_pa()
+setnilai_pa()
+getnilai_pk()
+setnilai_pk()
+getnilai_bi()
+setnilai_bi()
+getnilai_bing()
+setnilai_bing()
+getnilai_mtk()
+setnilai_mtk()
+getnilai_ipa()
+setnilai_ipa()
+getnilai_ips()
+setnilai_ips()
+getnilai_sb()
+setnilai_sb()
+genilai_orga()
+setnilai_orga()
+getnilai_tik()
+setnilai_tik()
+getrata()
+setrata()
+getstatus()
+setstatus()
+querytambahdatanilai()
+queryeditdatanilai()
+queryhapusdatanilai() 1

-kd_mapel
-kd_kelas
-semester
-th_ajar
-nama_kelas
-mapel_pa
-mapel_pk
-mapel_bi
-mapel_bing
-mapel_mtk
-mapel_ipa
-mapel_ips
-mapel_sb
-mapel_orga
-mapel_tik
+getkd_mapel()
+setkd_mapel()
+getkd_kelas()
+setkd_kelas()
+getsemester()
+setsemester()
+getth_ajar()
+setth_ajar()
+getnama_kelas()
+setnama_kelas()
+getmapel_pa()
+setmapel_pa()
+getmapel_pk()
+setmapel_pk()
+getmapel_bi()
+setmapel_bi()
+getmapel_bing()
+setmapel_bing()
+getmapel_mtk()
+setmapel_mtk()
+getmapel_ipa()
+setmapel_ipa()
+getmapel_ips()
+setmapel_ips()
+getmapel_sb()
+setmapel_sb()
+getmapel_orga()
+setmapel_orga()
+getmapel_tik()
+setmapel_tik()
+querytambahdatamapel()
+queryeditdatamapel()
+queryhapusdatamapel()

DataKelas

Admin
-+Username
-+Password
+getusername()
+setusername()
+getpassword()
+setpassword()
+querytambahadmin()
+queryhapusadmin()
+querycekadmin()

-kd_laporan
-lap_mapel
-lap_kelas
-lap_datasiswa
-lap_datanilai
-lap_dashboard
-lap_raport
+getkd_laporan()
+setkd_laporan()
+getlap_mapel()
+setlap_mapel()
+getlap_kelas()
+setlap_kelas()
+getlap_datasiswa()
+setlap_datasiswa()
+getlap_datanilai()
+setlap_datanilai()
+getlap_dashboard()
+setlap_dashboard()
+getlap_raport()
+setlap_raport()
1

1
KelolaDataKelas
+tambahdatakelas()
+editdatakelas()
+hapusdatakelas()

1
KelolaLaporan
+lihatlaporan()
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+login()
+logout()
1
+cekstatuslogin()

KelolaAdmin

-kd_siswa
-nis
-nisn
-nama
-tgl
-jk
-agama
-status_klg
-anak_ke
-alamat
-tlp_siswa
-sekolah_asal
-terima_sekolah
-tgl_terima
-nama_ortu
-alamat_ortu
-tlp_ortu
+getkd_siswa()
+setkd_siswa()
+getnis()
+setnis()
+getnisn()
+setnisn()
+getnama()
+setnama()
+gettgl()
+settgl()
+getjk()
+sejk()
+getagama()
+setagama()
+getsetatus_klg()
+setstatus_klg()
+getanak_ke()
+setanak_ke()
+getalamat()
+setalamat()
+gettlp_siswa()
+settlp_siswa()
+getsekolah_asal()
+setsekolah_asal()
+getterima_sekolah()
+setterima_sekolah()
+gettgl_terima()
+settgl_terima()
+getnama_ortu()
+setnama_ortu()
+getalamat_ortu()
+setalamat_ortu()
+gettlp_ortu()
+settlp_ortu()
+querytambahdatasiswa()
+queryeditdatasiswa()
+queryhapusdatasiswa()

1

1 1

KelolaDataMapel
+tambahdatamapel()
+editdatamapel()
+hapusdatamapel()

1
+tambahadmin()
+hapusadmin()

1
1

KelolaDataNilai
+tambahdatanilai()
+editdatanilai()
+hapusdatanilai()

1
KelolaDataSiswa
1
1
Antarmuka
1
+formadmin()
+formdatasiswa()
+formdatamatapelajaran()
+formdatakelas()
+formdatanilai()
+tampildatakelas()
+formlaporan()
+tampillogin()
+tampildatasiswa()
+tampildataraport()
+tampildatanilai()
+tampildatamatapelajaran()
+tampillaporan()

+tambahdatasiswa()
+editdatasiswa()
+hapusdatasiswa()
+()
1
1

1

1
1

1

1

KoneksiBasisData
-host
-database
-username
-password
+open()
+execute()
+getresult()
+close()

1

Main
+main()

Gambar 3. Class Diagram
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3.1.3 Coding (penulisan kode program )
Penulisan
kode
program
menggunakan PHP sebagai bahasa
pemrograman,
MySQL
dan
Dreamweaver/Notepad++.
3.1.4 Penerapan / Pengujian Program
(Integration & Testing)
Pada pengujian sistem pengguna akan
menguji semua fungsional sistem yang
terkait baik dari segi input data, laporan serta
validasi form-form dan lainnya. Dimulai
dari halaman login hingga logout dari sistem
yang dibuat dengan memasukkan pengujian
melalui deskripsi, kemudian kesesuaian
antara hasil yang diharapkan dengan tingkat
kesuksesan. Adapun tabel pengujian sistem
dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 1. Pengujian Sistem Black Box
Sekenario

Test Case

Harapan

Berhasil
menambahkan
halaman
admin setelah
login.
Berhasil
logout.

Menu
Login.

Sistem
menampilkan
halaman menu
utama.

Menu
Logout.

Berhasil
masuk
ke
halaman web
setelah login
lalu klik menu
dashboard
masuk
ke
halaman menu
dashboard.
Berhasil
masuk
ke
halaman web
setelah login
lalu klik menu
data
siswa
masuk
ke
halaman menu
data siswa.
Berhasil
masuk
ke
halaman web
setelah login
lalu klik menu

Menu
Dashboard.

Sistem berhasil
keluar
dari
halaman web.
Sistem berhasil
menampilkan
halaman menu
dashboard.

Menu Data
Siswa.

Menu Data
Mata
Pelajaran.

Sistem berhasil
menampilkan
halaman menu
data siswa.

Sistem berhasil
menampilkan
halaman menu
data
mata
pelajaran.
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data
mata
pelajaran
masuk
ke
halaman menu
data
mata
pelajaran.
Berhasil
masuk
ke
halaman web
setelah login
lalu klik menu
data
kelas
masuk
ke
halaman menu
data kelas.
Berhasil
masuk
ke
halaman web
setelah login
lalu klik menu
data
nilai
masuk
ke
halaman menu
data nilai.
Berhasil
masuk
ke
halaman web
setelah login
lalu klik menu
laporan masuk
ke
halaman
menu laporan.
Berhasil
menambahkan
data
login
baru.
Berhasil
menghapus
menu
data
login.
Berhasil
menambahkan
data
mata
pelajaran
baru.
Berhasil
mengedit di
data
menu
mata
pelajaran.
Berhasil
menghapus
menu
mata
pelajaran.

Menu Data
Kelas.

Sistem berhasil
menampilkan
halaman menu
data kelas.

Menu Data
Nilai.

Sistem berhasil
menampilkan
halaman menu
data nilai.

Menu
Laporan.

Sistem berhasil
menampilkan
halaman menu
laporan.

Menu
Login.

Sistem berhasil
menambahkan
data login.

Menu
Login.

Sistem berhasil
menghapus data
login.

Menu Mata
Pelajaran.

Sistem berhasil
menambahkan
mata pelajaran.

Menu Mata
Pelajaran.

Sistem berhasil
mengedit
di
halaman menu
mata pelajaran.

Menu Mata
Pelajaran.

Sistem berhasil
menghapus mata
pelajaran.
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Berhasil
menambahkan
data
kelas
baru.
Berhasil
mengedit di
data
menu
kelas.
Berhasil
menghapus
menu
data
kelas.
Berhasil
menambahkan
data
siswa
baru.
Berhasil
mengedit di
data
menu
siswa.
Berhasil
menghapus
menu
data
siswa.
Berhasil
membuka data
menu
yang
terdapat
di
dalam
data
laporan.
Berhasil
membuka data
menu
yang
terdapat
di
dalam
data
laporan.
Berhasil
membuka data
menu
yang
terdapat
di
dalam
data
laporan.
Berhasil
membuka data
menu
yang
terdapat
di
dalam
data
laporan.
Berhasil
membuka data
menu
yang
terdapat
di
dalam
data
laporan.

Menu
Kelas.

Sistem berhasil
menambahkan
kelas.

Menu
Kelas.

Sistem berhasil
mengedit
di
halaman menu
data kelas.
Sistem berhasil
menghapus data
kelas.

Menu
Kelas.

Menu Data
Siswa.

Sistem berhasil
menambahkan
data siswa.

Menu Data
Siswa.

Sistem berhasil
mengedit
di
halaman menu
data siswa.
Sistem berhasil
menghapus data
siswa.

Menu Data
Siswa.

Menu
Laporan
Mata
Pelajaran.

Sistem berhasil
membuka data
pada
menu
laporan
mata
pelajaran.

Menu
Laporan
Kelas.

Sistem berhasil
membuka data
pada
menu
laporan kelas.

Menu
Laporan
Data siswa.

Sistem berhasil
membuka data
pada
menu
laporan
data
siswa.

Menu
Laporan
Data Nilai.

Sistem berhasil
membuka data
pada
menu
laporan data nilai.

Menu
Laporan
Dashboard.

Sistem berhasil
membuka data
pada
menu
laporan
dashboard.
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Berhasil
membuka data
menu
yang
terdapat
di
dalam
data
laporan.

Menu
Laporan
Data
Raport.

Sistem berhasil
membuka data
pada
menu
laporan
data
Raport.

3.1.5 Pemeliharaan
(Operation
&
Maintenance)
Dalam tahap ini penyusun akan
melakukan pengelolaan terhadap sistem
yang sudah dijalankan. Selain itu melakukan
back up data secara berkala untuk mencegah
apabila terjadi kerusakan sistem.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Halaman Utama
Halaman utama merupakan halaman
yang pertama kali akan tampil ketika
diakses, Halaman utama dapat dilihat

pada gambar 3. di bawah ini :

Gambar 4. Halaman Utama
4.2 Halaman Login Admin

Halaman login admin merupakan
halaman untuk login admin, dimana
admin mengisikan username dan
password untuk masuk ke dalam sistem.
Halaman login admin dapat dilihat pada
gambar 4. di bawah ini :
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Gambar 5. Halaman
Login
Admin
4.3 Halaman Menu Utama Admin
Halaman
menu
utama
admin
merupakan halaman aktivitas admin, dimana
didalam menu utama admin ini berisikan
data pengguna, data siswa, data mata
pelajaran, data kelas, data nilai dan upload
nilai. Halaman menu utama admin juga
dapat melihat dashboard jumlah siswa yang
diinputkan, jumlah mata pelajaran yang
diinputkan, jumlah kelas yang dinputkan dan
mengetahui jumlah user yang memakai
sistem. Halaman menu utama admin dapat
dilihat pada gambar 5 di bawah ini :
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4.5 Halaman Cek Data
Halaman cek data merupakan halaman
diadmin admin dapat melihat grafik
perkelas. Halaman cek data dapat dilihat
pada gambar 7 di bawah ini :

Gambar 8. Halaman Cek Data

V.

Gambar 6. Halaman
Utama Admin

Menu

4.4 Halaman Utama Pimpinan
Halaman utama pimpinan merupakan
halaman dimana pimpinan dapat melihat dan
mengecek data kelas 7, 8 dan 9 setelah itu
jika admin ini mengecek data admin dapat
mengeklik cek data. Halaman utama
pimpinan dapat dilihat pada gambar 6 di
bawah ini :

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada penelitian ini menghasilan sebuah
sistem dashboard perhitungan indeks
prestasi rapot siswa SMP Negeri
Purwodadi.
2. Sistem
dibangun
menggunakan
Framework Codeigniter.
3. Admin mampu membaca grafik data
kelulusan nilai siswa permata pelajaran.
4. Admin juga mampu melihat jumlah
siswa, jumlah mata pelajaran, jumlah
kelas di halaman utama admin.

VI.

Gambar 7. Halaman
Pimpinan
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Utama

SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan
penulis berdasarkan hasil penelitian adalah
sebagai berikut :
1. Pada sistem dashboard ini perlunya
ditambah metode KPI ( Key
Performance Indeks) untuk mengukur
indeks prestasi siswa SMP Negeri
Purwodadi.
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