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ABSTRAK 

 
Selama ini pengawasan terhadap siswa sebagian besar hanya dilakukan oleh pihak sekolah. Dengan 
tingkat kesibukan yang tinggi, orang tua minim melakukan memonitoring terhadap perkembangan anak-
anaknya di sekolah. Informasi tentang perkembangan proses belajar siswa biasanya hanya diterima orang 
tua sekali dalam satu semester, yakni saat terima raport. Jika siswa melakukan pelanggaran, maka pihak 
sekolah akan memanggil orang tua dengan cara mengirimkan surat panggilan. Biasanya pelangaran yang 
dilakukan meliputi absensi, nilai, keterlambatan pembayaran uang sekolah (uang OSIS), dan kasus-kasus 
pelanggaran lain yang dilakukan siswa. Tujuan penelitian ini sistem informasi monitoring siswa agar 
dapat mengurangi siswa bermasalah yang ada di MTs Al-Islamiah Bunut Kabupaten Pesawaran seperti: 
Kehadiran siswa siswa,Kedisiplinan sswa, dan pemberitahuan informasi tentang sekolah sekolah. Metode 
pengembangan sistem pada penelitan ini adalah Xxtreme Programming (XP). Hasil dari penelitian ini 
berupa aplikasi pengolahan data dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien 
sehingga pembuatan laporan monitoring siswa  pada MTs Al Islamiah Bunut Kabupaten Pesawaran  tidak 
terlambat. Selain itu sistem yang baru ini lebih mudah dalam proses pengolahan data Monitoring Siswa . 
 

Kata kunci : Monitoring, Pelanggaran, Web. 
 
 

ABSTRACTS 
 

All this time observation to student a large part just did by school party. With tall rushing zoom, minim 

oldster does monitoring to its children developing at school. Information about process developing 

studies student just usually accepted by oldster once deep one semester, namely while accepts raport . If 

student does breach, therefore school party will call oldster by sends writ. Usually pelangaran which 

doing to cover absence, point, moneys paying delay schooled (OSIS'S money), and other breach cases 

that done by student. It obviously doesn't give a lot of solution since oldster not give observation since 

early. To the effect this research student monitoring information system to be able to reduce troublesome 

student that is at MTs Al Islamiah Bunut Kabupaten Pesawaran as: Student presents,sswa's discipline, 

and informer about school. Systems developmental method on this final task is Xxtreme Programming 

(XP). Result of this research as application of data processing can result needed information effectively 

and efficient so Monitoring reporting makings student on MTs Al Islamiah Bunut Pesawaran's Regency 

not late. Besides system this a new one a lot easier in Monitoring data processing process student.  

 
Keywords: Monitoring, Breach, Web.  
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1. PENDAHULUAN 

 

Selama ini pengawasan terhadap siswa sebagian 
besar hanya dilakukan oleh pihak sekolah. 
Dengan tingkat kesibukan yang tinggi, orang tua 
minim melakukan memonitoring terhadap 
perkembangan anak-anaknya di sekolah. 
Informasi tentang perkembangan proses belajar 
siswa biasanya hanya diterima orang tua sekali 
dalam satu semester, yakni saat terima raport. 
Jika siswa melakukan pelanggaran, maka pihak 
sekolah akan memanggil orang tua dengan cara 
mengirimkan surat panggilan. Biasanya 
pelangaran yang dilakukan meliputi absensi, 
nilai, keterlambatan pembayaran uang sekolah 
(uang OSIS), dan kasus-kasus pelanggaran lain 
yang dilakukan siswa. Hal ini tentu tidak 
memberikan banyak solusi karena orang tua 
tidak memberikan pengawasan sejak awal. 
Kondisi pengawasan seperti ini terjadi di MTs 
Al-Islamiah Bunut yang berada di Kecamatan 
Way Ratay, Kabupaten Pesawaran. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah 
Membangun sistem informasi monitoring siswa 
agar dapat mengurangi siswa bermasalah yang 
ada di MTs Al-Islamiah Bunut Kabupaten 
pesawaran seperti:  

1. Kehadiran siswa 
2. Kedisiplinan siswa 
3. Pemberitahuan informasi tentang 

sekolah. 
 
Adapun manfaat penelitian  ini adalah :  

1. Dengan adanya sistem monitoring ini di 
harapkan agar orang tua dan sekolah 
dapat saling bekerja sama dalam 
membing siswa/siswi menjadi lebih baik 
lagi kedepannya. 

2. Dengan adanya sistem monitoring ini 
diharapkan mengurangi pelanggaran 
yang dilakukan siswa disekolah. 

 
2. KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Informasi 

 

Menurut Yusuf Sutarman (2010) : “Sistem 
Informasi adalah kombinasi dari teknologi 
informasi dan aktifitas orang yang 
menggunakan teknologi itu untuk mendukung 
operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat 
luas, istilah sistem informasi yang sering 
digunakan merujuk kepada interaksi antar 
orang, proses algoritmik, data dan teknologi. 
Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan 

untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan 
organisasi Teknologi Informasi dan Komputer 
(TIK).”[1] 

 

2.2 Monitoring 
 

Menurut Ahmad Salamun (2013) : “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. Suatu sistem memiliki karakteristik 
atau sifat-sifat tertentu, yaitu : komponen 
sistem, batas sistem, lingkungan luar sistem, 
penghubung sistem, masukan sistem, keluaran 
sistem, pengolah sistem, dan sasaran sistem.”[2] 
 

2.3 WEB 
 

Menurut Edhy Sutanta (2010) : “Banyak orang 
yang beranggapan website semua dengan 
internet. Padahal, website dan internet adalah 
hal yang berbeda. Website atau di singkat web, 
dapat di artikan sekumpulan halaman yang 
terdiri atas beberapa laman yang berisi beberapa 
laman yang berisi informasi dalam bentuk 
digital, baik berupa teks, gambar, video, audio 
dan animasi.”[3] 
 

2.4 Pengembangan 
 

Menurut Alim  Sumarno (2012) 
“Pengembangan adalah proses   
menterjemahkan   atau   menjabarkan   
spesifikasi   rancangan   kedalam  bentuk  fitur  
fisik. Pengembangan  secara khusus  berarti  
proses  menghasilkan bahan-bahan  
pembelajaran pada analisis kebutuhan,  tetapi  
juga  isu-isu  luas  tentang  analisis  awal-akhir,  
seperti analisi   kontekstual.”[4]  

 
3. METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

 

Dibawah ini ada metode pengumpulan data 
yang digunakan:  

1. Wawancara (Interview) 

Ditahap ini peneliti menyiapkan 
pertanyaan untuk wawancara secara 
langsung kepada pimpinan. 

2. Pengamatan (Observasi) 
Ditahap ini peneliti meninjau langsung 
ke MTs Al-Islamiyah Bunut Kabupaten 
Pesawaran dengan mendapatkan izin 
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terlebih dahulu dari pimpinannya. 
3. Studi Pustaka 

Ditahap ini peneliti mencari informasi 
dari berbagai literature baik dari buku, 
perpustakaan, e-book, dan pembelian 
buku ditoko buku. 
 

3.2 Metode Pengembangan Sistem 

 
Metode pengembangan sistem yang digunakan 
adalah Xtreme Programming. 
 
Menurut Widodo (2014) : “Xtreme 

Programming (XP) merupakan salah satu 
contoh metodologi pengembangan  cepat  atau  
bisa  disebut  AGILE  dalam  pengembangan 
sistem informasi.”[5] 

  
 

Gambar 1. Kerangka Kerja XP 
Sumber : Syafitri, Y.  (2016), jurnal 

cendikia [6] 
 
Adapun tahap-tahap dalam Metode Extreme 
Programming (XP) antara lain : 
1. Planning 

Proses yang mendefinisikan tujuan dari 
organisasi, membuat strategi digunakan 
untuk mencapai tujuan dari organisasi, 
serta mengembangkan rencana aktivitas 
kerja organisasi. 

2. Desain 
Perencanaan dalam pembuatan sebuah 
objek, sistem, komponen, atau struktur. 
Dalam hal ini dapat berupa proposal, 
gambar, model, maupun deskripsi. 

3. Coding 
Proses penulis, menguji, memperbaiki 
(debug), dan memelihara kode yang 
membangun sebuah program komputer. 

Kode ditulis dalam berbagai Bahasa 
Pemrogramman. 
 

4. Testing 
Proses pemantapan kepercayaan akan 
kinerja program atau sistem sebagaimana 
yang diharapkan. 

   
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti tentang pengembangan Sistem 
Informasi Monitoring Siswa pada MTs Al 
Islamiah Bunut Kabupaten Pesawaran, maka 
dihasilkan sebuah aplikasi yang dapat 
memberikan informasi monitoring siswa ke 
orang tua sehingga orang tua dapat 
mengetahui kegiatan siswa dalam hal ini 
kehadiran dan catatan pelanggaran siswa selama 
di sekolah. Aplikasi ini berextentantion exe 
dengan alamat 
http://www.monitoring_siswa3.com yang dapat 
diakses oleh orangtua, guru, dan pihak sekolah.  
 
Adapaun fitur-fitur pada aplikasi ini adalah 
sebagai berikut : 
Menu  Utama  terdiri  dari  sub  menu  
master,  transaksi,  laporan  dan  log  out. 
Tampilan menu utama dapat dilihat pada 
Gambar 4.1 berikut ini : 

 
Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama 

 
Login digunakan sebelum memasuki 
tampilan program utama. Tampilan  form 
login dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini  

http://www.monitoring_siswa3.com/
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Gambar 4.2 Tampilan Login 

 
Form input data Kelas berfungsi untuk 
mengolah data Kelas. Tampilan input data Kelas 
dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini : 

 
Gambar 4.3 Tampilan Input Data Kelas 

 
Form ini berfungsi untuk mengolah data Siswa. 
Tampilan input Siswa dapat dilihat pada 
Gambar 4.4 berikut ini : 

 
Gambar 4.4 Tampilan Input Data Siswa 

 
Form ini berfungsi untuk mengolah data Guru. 
Tampilan Form Guru dapat dilihat pada Gambar 
4.5 berikut ini : 

 
Gambar 4.5 Tampilan Form Guru 

 
Link ini berfungsi untuk menampilkan form 
Absensi Siswa. seperti terlihat pada Gambar 4.6 
berikut ini : 

 
Gambar 4.6 Tampilan Transaksi Absensi Siswa 

 
Form ini berfungsi untuk mengolah data Catatan 
Siswa. Tampilan Form Catatan Siswa dapat 
dilihat pada Gambar 4.7 berikut ini : 

 
Gambar 4.7 Tampilan Form Catatan Siswa 

 
Dari hasil penelitian yang dihasilkan berupa 
aplikasi ini dengan fitur-fitur ini memudahkan 
user dan sudah dilakukan tahapan pengujian 
dengan menggunakan metode Blackbox dengan 
hasil sebagai berikut : 
 
1. Pengujian (Testing) 

 

Pada tahap ini pengujian yang dilakukan yaitu 
Blackbox, peneliti melakukan uji coba terhadap 
sistem yang telah dibangun dengan hasil dan 
dengan bukti. 
 
2. Keunggulan Sistem 

 
Adapun kelebihan sistem baru adalah sebagai 
berikut : 
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a. Sistem pengolahan data Monitoring Siswa 
menjadi lebih mudah, sehingga cukup 
efisien dan efektif dalam pengerjaannya. 

b. Sistem pengolahan data Monitoring Siswa 
memiliki database yang cukup baik, 
sehingga dapat menampung data cukup 
besar. 

 
3. Kelemahan Sistem 

  

Selain mempunyai kelebihan, sebuah sistem 
baru pun sudah pasti mempunyai kekurangan 
sistem baru antara lain: 
a. Biaya yang dibutuhkan untuk sistem 

pengolahan data Monitoring Siswa  
pada.tidak adanya pengamanan bila terjadi 
pencurian data. 

b. Apabila terjadi kesalahan dalam 
penginputan data transaksi Monitoring 
Siswa, maka data yang sudah disimpan 
tidak dapat dirubah lagi. 
 

5. SIMPULAN 

 

Dari hasil dan pembahasan pada bab 
sebelumnya maka dapat diambil simpulan 
sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang 

dilakukan dengan membangun aplikasi ini 
dapat memudahkan orang tua untuk 
mengetahui keadaan anaknya disekolah 
meliputi kehadiran siswa dan 
kedisplinannya 

2. Aplikasi ini mudah dilakukan karena dapat 
diakses menggunakan smartphone walau 
belum dalam aplikasi apk. 

3. Aplikasi ini harus ada perbaikan dan 
update sesuia kebutuhan program tersebut 

4. Untuk pengguna sebaiknya dikumpulkan 
dan diberi arahan dan informasi mengenai 
penggunaan aplikasi khususnya untuk 
orang tua.  
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