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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskipsi Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berasal dari

bahasa Inggris yaitu effective.Menurut Gedean A.G. Efektivitas mengacu pada

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh. Mc

David dan Hawtorn, L mengungkapkan efektivitas adalah program pencapaian

hasil yang diharapkan, dan melaksanakan suatu program untuk memenuhi

kebutuhan kelompok untuk kepentingan dimana ia menjadi sasaran.(pratiwi,

2016, hal. 4)

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu,

efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas

diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk

mencapai tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-

faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah

ditentukan.(Asnawi, 2013, hal. 19)

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

kata efektivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui

seberapa besar hasil yang diperoleh dalam sebuah layanan atau program

ataupun sistem sehingga dapat dikatakan berhasil atau mencapai suatu tujuan

yang sesuai dengan harapan yang diinginkan dan pada dasarnya pengertian

efektivitas yang umum menunjukan pada taraf tercapainyan hasil, sering atau



8

senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada

perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang

dicapai, sedangkan efesiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai

hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output.

Adapun kriteria atau indikator dari pada efektivitas adalah sebagai

berikut :

2.1.1.1 Pencapaian target

Maksudnya dari pencapaian target disini diartikan sejauh mana

terget dapat ditetapkan organisasi dapat direalisasikan dengan

baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan

organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan.

2.1.1.2 Kemampuan adaptasi

Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejumlah mana

organisasi dapat menyusuaikan diri dengan perubahan-

perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan luar

organisasi.

2.1.1.3  Kepuasan kerja

Suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi

yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi

peningkatan kinerja organisasi. Yang menjadi fokus elemen ini

adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan atau sistem

insentif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang



9

berprestasi dan telah melakukan pekerjaan melebihi beban

kerja yang ada.

2.1.1.4  Tanggung jawab

Organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya

sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa

menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan

pekerjaannya. (Mayengsari, 2012, hal. 19)

Dari pemaparan mengenai efektivitas diatas dapat disimpulkan

bahwa efektivitas adalah tingkat seberapa jauh keseimbangan suatu sistem

sosial terhadap pencapaian tujuan dan pemanfaatan tenaga manusia.

2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja

Faktor yang mempengaruhi tercapainya Efektivitas kerja, Menurut

Zuliyanti yaitu:

2.1.2.1 Karakteristik Organisasi terdiri dari struktur dan teknologi

organisasi. Struktur merupakan cara untuk suatu organisasi

menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah

organisasi yang meliputih jumlah spesialisasi pekerjaan,

desentralisasi pengendalian untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teknologi merupakan suatu organisasi untuk mengubah

masukan mentah menjadi keluaran jadi.

2.1.2.2 Karakteristik Lingkungan. Lingkungan mencangkup dua aspek

yang berhubungan yaitu lingkungan intern dan ekstern.

Lingkungan intern dikenal dengan iklim organisasi yang

meliputi atribut lingkungan kerja seperti kepuasan dan prestasi.
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Lingkungan ekstern menyangkut kekuatan yang timbul diluar

batas organisasi yang mempengaruhi tindakan dalam organisasi

seperti adanya peraturan pemerintah.

2.1.2.3 Karakteristik kerja. Pekerja mempunyai pandangan, tujuan,

kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga akan

menyebabkan perbedaan perilaku antara orang satu dengan

orang lain. Prestasi merupakan modal utama di dalam organisasi

yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, sebab

meskipun teknologi yang dipergunakan canggih jika tampa

prestasi tidak ada gunanya.

2.1.2.4 Kebijakan dan praktek manajemen. Manajer memegang peranan

sentraldalamkeberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan,

koordinasi, dan memperlancar kegiatan. Sehingga manajer

berkewajiban menjamin struktur organisasi konsisten dan

menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada.

Selain itu manajer juga bertanggung jawab untuk menetapkan

suatu sistem imbalan yang pantas sehingga dapat memuaskan

kebutuhan pekerja dan tujuan pribadinya dalam mengejar

sasaran organisasi.(Yudhaningsi, 2011)
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2.1.3 Indikator Efektivitas Kerja

Indikator untuk mengukur efektivitas kerja munurut Richard dan

M.Steers meliputi:

2.1.3.1 Kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan manusia terbatas

dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu

menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan

kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Hal

ini sesuai pendapat Ricard M. Streers yang menyatakan bahwa

kunci keberhasilan suatu organisasi adalah kerjasama dalam

pencapaian tujuan.Setiap organisasi yang masuk dalam

organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan

orang yang bekrja didalamnya maupun dengan pekerjaan

dalam organisasi tersebut.Jika kemampuan menyesuaikan diri

tersebut dapat berjalan dalam organisasi dapat tercapai.

2.1.3.2 Prestasi kerja, Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,

pengalaman, kesungguhan, dan waktu mengacu.

2.1.3.3 Kepuasan kerja, Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang

menyenangkan dan mencintai pekerjaannya(Yudhaningsi,

2011, hal. 41)

Menurut Sharma memberikan keriteria atau ukuran efektivitas suatu

organisasi yang menyangkut faktor internal dan faktor eksternal organisasi antara

lain:
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2.1.3.1   produktivitas Organisasi Output

2.1.3.2 Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan

diluar organisasi

2.1.3.3 Tidak ada ketegangan di dalam organisasi atau hambatan

hambatan konflik diantara bagian-bagaian organisasi.(Erna,

2012, h. 18-19)

2.2 Deskripsi Aplikasi Rapor Digital

2.2.1  Pengertian Aplikasi

Istilah aplikasi berasal dari bahasa Inggris “applicition” yang

berarti penerapan, lamaran maupun penggunaan. sedangakan secara istilah,

pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang di

buat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta

penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan

di tuju. menurut kamus komputer eksekutif, aplikasi mempunyai arti yaitu

pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data

aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah  komputansi yang diinginkan

maupun pemrosesan data yang diharapkan. (Purnamasari, 2014, hal. 24)

Aplikasi Rapor yang telah diluncurkan oleh Kemendikbud baik

untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK telah berlangsung kurang lebih

tiga tahun. Guru disibukkan dengan tugasnya sebagai pendidik, dimana guru

dalam fungsi tugasnya merencanakan, mengajar, mendidik, dan melakukan

evaluasi atau penilaian terhadap peserta didik setiap akhir semester. Kalau

selama ini penilaian dilakukan secara manual yaitu guru menuliskan rapor
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dengan menggunakan tinta pulpen, Setelah diluncurkan Rapor digital maka

penilaian rapor dilakukan dengan digital dimana guru harus merencanakan

penilaian dan melakukan penilaian secara semi online.(Husein, 2019, hal.

101)

2.2.2 Pengertian Rapor Digital (ARD)

Rapor adalah suatu cara pengukuran kinerja siswa. Umumnya rapor

ini diberikan sekolah oleh siswa atau orang tua siswa dua kali dalam setahun.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang

standar penilaian pendidikan menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada

pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar

oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah.(Cholis, 2019, hal. 85)

Adapun Pengertian Digital secara harfiah merupakan konsep yang

didasarkan pada 0 dan 1 untuk menjabarkan off dan on.Lebih lanjut lagi

teknologi  digital dapat menggabung, menyajikan, atau mengkonversi suatu

informasi, manipulasi dengan cara cromping informasi asli baik itu

mengurangi atau menambah informasi tersebut. Sehingga dapat dilihat bahwa

digital merupakan konsep encoding dan enkripsi data menjadi bentuk data

yang paling sederhana sehingga memiliki kemampauan untuk manipulasi

suatu informasi yang ada.(Amarulloh, 2019, hal. 5)

Aplikasi Rapor Digital (ARD) merupakan aplikasi yang dibuat oleh

pemerintah dalam rangka memudahkan guru dalam memberikan output nilai

peserta didik dalam satu semester. Nilai yang harus diinput pun beragam, mulai

dari nilai ulangan harian, nilai proyek, nilai praktik, hingga nilai semester

murni, semuanya tercamtum secara rapi.(Purnamasari, 2014, hal. 24)
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2.2.3 Penerapan Sistem Pengelolaan Nilai Raport

Penerapan sistem pengelolaan nilai raport siswa dapat memberikan

kontribusi bagi siswa, orang tua siswa, dan pengelola. Bentuk kontribusi yang

diberikan adalah sebagai berikut:

2.2.3.1 Bagi wali kelas tidak memerlukan waktu yang lama untuk

mengelolah nilai raport seperti kriteria ketuntasan minimal

(KKM), total nilai, nilai rata-rata, lulus dan tidak lulus, dan

peringkat siswa Wali kelas tidak harus mengola terlebih dahulu

nilai dari guru mata pelajaran.

2.2.3.2 Mempermudah wali kelas dalam membuat raport.

2.2.3.3 Memberikan dokumen secara digital memudahkan orang tua

dalam melihat perkembangan nilai anaknya selama Sekolah.

(Septirahayu, 2018, hal. 15)

2.3 Deskripsi Kinerja Guru

2.3.1 Pengertian Kinerja Guru

Kinerja berasal dari pengertian performance.ada pula yang

memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja.

Namun, sebenarnya kinerja mempuyai makna yang lebih luas, bukan hanya

hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

(Wibowo, 2014, hal. 7)

Dari pengertian di atas, memberikan pemahaman kepada kita

bahwa kinerja adalah sebuah proses dan hasil dari pengukuran kinerja harus

beroriantasi pada keduanya yakni bisa dilihat dari proses kerja yang
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dilakukan dan hasil kerja yang diperoleh. Kinerja seorang guru dipengaruhi

oleh beberapa faktor yaitu faktor internal maupun eksternal.Di sekolah

kepala sekolah sebagai pemimpin yang memberikan pengaruh terhada

kinerja yang dimiliki oleh seorang guru. Jika kualitas yang dimiliki kepala

sekolahnya rata-rata maka  kinerja yang dimiliki guru juga akan rata-rata.

Maka dari itu seorang kepala sekolah juga berperan penting dalam

menentukan tinggi rendahnya kualitas kinerja yang dimiliki oleh seorang

guru.

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan

kuat dengan tujuan strategiorganisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan

kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang

melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dalam pekerjaan tersebut.

Kinerja tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

(Wibowo, 2014, hal. 7)

Mulyasa menjelaskan bahwa kinerja atau performasi dapat diartikan

sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, atau

unjuk kerja. Sedangkan menurut Fred R. David faktor-faktor manusia

tingginya angka ketidak hadiran dan pergantian karyawan, mutu dan jumlah

produksi yang rendah atau kepuasan kerja karyawan yang rendah, merupakan

penyebab menurunnya kinerja. Sedangkan Menurut Moeheriono

mendefinisikan  kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelakasanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui

perencanaan strategi suatu organisasi. Sedangkan Wibowo mendefinisikan
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kenerja adalah hasil pekerjaan yang memiliki hubungan kuat dengan tujuan

strategi, organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada

ekonomi.(Djatmiko, 2006, hal. 26)

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan

bahwa kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Dalam

mewujudkan dari pada visi dan misi dalam sebuah organisasi atau

sekolah.Kepala Sekolah memiliki peran penting. Selain itu kinerja guru

merupakan prestasi yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan

tugasnya atau pekerjaanya sesuai dengan standar kompetensi dan kriteria

yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut.Kinerja seorang guru tidak

terlepas dari kompetensi yang dimelekat dan harus dimiliki oleh seorang

guru.

Guru adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain,

artinya menularkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan kepada orang lain

(bersifat psikomotorik) serta menanamkan nilai dan keyakinan kepada orang

lain (bersifat efektif). Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam

proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan

sumber daya manusia yang profesional dibidang pembangunan. Oleh karena

itu, guru merupakan salah satu unsur kependidikan yang harus berperan

secara aktif, dan mendaptkan kedudukannya sebagai tenaga profesionalisme

.(Dengen, 2010, hal. 59)

Kinerja guru adalah merupakan perwujudan dari kemampuan

dalam bentuk karya nyata, hasil kerja dan tanggung jawab dalam
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menjalankan amanah, profesi yang diembannya, serta moral yang

dimilikinya. Suprihanto, dalam Supardi, menjelaskan, bahwa Kinerja adalah

hasil kerja seseorang dalam suatu periode tertentu yang dibandingkan dengan

beberapa kemungkinan, misalnya standar target, sasaran, atau kriteria yang

telah ditentukan terlebih dahulu.(Supardi, 2014, hal. 47)

Robbins dalam Supardi berpendapat lain mengenai kinerja,

Kinerja merupakan fungsi dari interaksi antara ability (kemampuan dasar)

dengan motivasi, teori tersebut menunjukkan orang yang mempunyai

kemampuan dasar yang tinggi, tetapi memiliki motivasi yang rendah akan

menghasilkan kinerja yang rendah, demikian pula apabila orang yang

memiliki motivasi tinggi tetapi kemampuan rendah maka akan menghasilkan

kinerja rendah.(Supardi, 2014, hal. 47)

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja

merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam

menghasilkan kinerja yang baik.Setiap orang mempunyai kemampuan tinggi

untuk meningkatkan kinerja.Selain itu kinerja juga dapat diartikan sebagai

suatu hasil kerja yang telah dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi

atau lembaga agar dapat tercapainya tujuan dari suatu organisasi atau

lembaga tersebut.Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu kesedian dari

individu ataupun kelompok untuk dapat melakukan tugasnya serta

menyelesaikannya sesuai dengan tanggung jawab dan dengan seperti yang

diharapkan.
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2.2.4 Peningkatan Kinerja Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar,membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,

dan pendidikan menengah.(Lince, 2016, hal. 168)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru merupakan tenaga

profesional yaitu suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan

menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran,

atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta

memerlukan pendidikan profesi. Untuk menjadi guru yang profesional guru harus

memilikiempat kompetensi yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

sosial dan profesional.

Untuk menjadi guru, seseorang harus memiliki kepribadian yang kuat

dan terpuji. Menurut Suyanto, kepribadian yang harus dimiliki seorang guru

adalah kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, dan

berwibawa.Kepribadian yang mantap dan stabil dengan indikator bertindak sesuai

dengan norma hukum, norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki

konsistensi dalam bertindak dan berperilaku.(jihat, 2013, hal. 15)

2.4. Deskripsi Penilaian siswa

2.4.1  Pengertian penilaian

Ada banyak definisi penilaian, Walaupun berbeda rumusan, pada

umumnya merujuk pada pengertian yang sama. Lynch mengemukakan bahwa

penilaian adalah usaha yang sistematis untuk mengumpulkan informasi untuk

membuat pertimbangan dan keputusan. Brown yang sengaja memilih istilah tes
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mengartikannya sebagai cara pengukuran keterampilan, pengetahuan, atau

penampilan seseorang dalam konteks yang sengaja ditentukan. Adamun dalam

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 23 tahun 2016

dikemukakan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolahan

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dengan

demikian, penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh,

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik

yang dilakukan secara sistematis dan berkesanmbungan, sehingga menjadi

informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan.(Khusnuddin, 2018, hal.

37-38)

Kurikulum 2013 yang menekankan pada pembelajaran berbasis

aktivitas, penilaiannya lebih menekankan pada penilaian proses baik pada aspek

sifat, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh melalui tugas dalam situasi

sebenarnya yang dikenal dengan penilaian autentik. Seorang guru dituntut untuk

menguasai kemampuan untuk memberikan penilaian kepada peserata

didiknya.Kemempuan ini adalah kemampauan terpenting dalam evaluasi

pembelajaran.Dari penilaian itulah seorang guru dapat mengetahui kemampauan

yang telah dikuasai oleh peserta didiknya.guru harus mengetahui kompetensi

dasar apa saja yang telah dikuasai oleh peserta didik dan segera mengambil

tindakan perbaikan ketika terjai nilai peserta didiknya lemah atau kurang sesuai

dengan harapan.(Husein, 2019, hal. 98)

2.4.2  Standar Penilaian
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Pelaksanaan penilaian selalu merujuk pada peraturan terbaru tentang

standar penilaian.Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian

yang berorientasi padapenilaian secara objektif, terpadu, menyeluruh, serta

berkesenambungan.Penilaianmeliputi aspek sikap, pengetahuan dan

keterampilan.(Husein, 2019, hal. 101)

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dalam standar penilaian

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian yang meliputi tiga aspek yaitu

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya standar penilaian pendidikan

juga merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk

menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
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2.5 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

LANDASAN

Mc David dan Hawtorn, L mengungkapkan efektivitas adalah

program pencapaian hasil yang diharapkan, dan melaksanakan

suatu program untuk memenuhi kebutuhan kelompok untuk

kepentingan dimana ia menjadi sasaran

Efektivitas

Penggunaan Aplikasi
Raport Digital

Kinerja Guru
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2.6 Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan yang

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah yang menguatkan bahwa

penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang lain.

2.6.1 Syafarudin Fani, Politeknik Negeri Batam, dengan judul penelitian

Aplikasi pengolah Rapor menggunakan Framework code igniter,

tujuan dari penelitian ini untuk membangun suatu sistem informasi

rapor yang mempermudah pengecekkan, pencatatan dan laporan data

nilai siswa yang terkomputerisasi. Sistem ini bekerja memasukkan,

menyimpan data laporan nilai dan menghitung nilai secara otomatis

sehingga lebih mudah mengetahui informasi yang akan disampaikan

oleh pihak Sekolah. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah sistem

pengolah raporyang membantu kerja dari para guru mata pelajaran

dan wali kelas serta dapat mempermudah pengguna untuk melakukan

proses pengolahan rapor, pengolah rapor ini meliputi data guru, data

siswa, data siswa, data mata pelajaran, data kelas dan data nilai rapor.

Aplikasi ini hanya user dan teregister atau terdaftar yang hanya bisa

lepas saat akan membuka aplikasi, sehingga keamanan program

tersedia pada aplikasi ini. (Syafaruddin, 2008, hal. 1)

2.6.2 Achmad Margoyuwono, dengan judul penelitian pengolahan nilai

raporberbasis client server di SMK Negeri 6 Surakarta. Komputerisasi

pengolahan nilai rapor berbasis clien server yang dapat membantu

penyajian data-data rapor dengan lebih cepat. Tujuan penelitian ini

dapat menjadi solusi dalam hal penyajian nilai rapor dengan lebih
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cepat. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu wali kelas agar dapat

mengolah nilai tanpa menggunakan cara manual lagi, sehingga

kinerjanya lebih efisien, dengan demikian pelayanan kepada siswa

sekaligus wali siswa dapat lebih baik.(Margoyono, 2018, hal. 43)

2.6.3 Ashifa Septirahayu, dengan judul penelitian penerapan sistem

pengolahan nilai rapor di MTs Al-Ghazali Mirit Kebumen Berbasis

Web, dengan hasil penelitian, proses pengolahan data yang dilakukan

di MTs Al-Ghazali sudah berwujud satu lembar nilai yang

pengerjaannya menggunakan microsof excel, dan wali kelas dalam

mengolah data rapormembutuhkan waktu yang lama, karena harus

menunggu nilai-nilai dari guru mata pelajaran. penggunaan aplikasi

terbatas pada Ms. Excel untuk mengolah data nilai yang dihasilkan

tidak terintegrasi dengan baik. penerapan sebuah sistem pengolahan

data nilai rapor menjadikan solusi tepat guna membantu pengolahan

data nilai raport bagi siswa, guru wali kelas, dan guru mata pelajaran.

penggunaan sistem pengolahan data ini mampu memangkas waktu

proses pengolahan data nilai menjadi lebih cepat dibandingkan masih

menggunakan proses pengolahan nilai secara manual. (Septirahayu,

2018, hal. 14)


