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ABSTRAK 

Penggunaan absensi di dunia pendidikan merupakan hal yang 

lumrah dilakukan sehari-hari. Tujuan penggunaan absensi 

khususnya di sekolah bertujuan untuk mengetahui orang-orang 

yang harus hadir. Orang-orang yang dimaksud adalah tenaga 

pendidik dan siswa ajar yang ada di sekolah. Dari hasil absensi 

pihak sekolah dapat melihat performa guru dan siswa berdasarkan 

jumlah kehadiran ataupun jam keterlambatan. Sekolah dapat 

menentukan konsekuensi yang sesuai bagi setiap guru atau siswa 

yang memiliki performa dibawah standar.  

SMPIA 13 Surabaya melakukan hal serupa dalam menerapkan 

absensi bagi guru dan siswa. Konsekuensi akan diberikan bagi 

guru dan siswa yang memiliki performa dibawah standar yang 

ditetapkan sekolah. Konsekuensi bagi guru berupa pemberian 

sanksi pemotongan gaji sedangkan bagi siswa pertimbangan oleh 

manajemen sekolah untuk kenaikan jenjang yang lebih tinggi. 

Konsekuensi ditentukan oleh manajemen sekolah setelah bagian 

tata usaha sekolah menyerahkan laporan per bulan yang berasal 

dari pengolahan data jurnal absensi guru dan siswa. Seringkali 

pihak tata usaha melakukan kesalahan dalam mengolah data 

karena data dipilah satu per satu secara manual untuk dijadikan 
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bahan laporan. Akibatnya proses rekapitulasi data absensi 

memakan waktu yang lama. Selain itu, olahan data absensi yang 

dijadikan laporan untuk kepala sekolah SMPIA 13 Surabaya 

hanya berupa berkas Excel. Hal ini dapat mempersulit kepala 

sekolah untuk mengambil poin yang penting dari laporan karena 

hanya disajikan dalam daftar dan tabel. 

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah dashboard terkait absensi 

guru dan siswa untuk kepala sekolah dalam memantau performa 

guru dan siswa. Penggunaan dashboard memberikan informasi 

dan sudut pandang yang lebih beragam terhadap kepala sekolah 

karena informasi ditampilkan dalam visualisasi yang interaktif. 

Pihak SMPI Al-Azhar pernah melakukan pembuatan dashboard 

terkait absensi guru dan siswa. Namun, dashboard yang telah 

dibuat belum dapat diimplementasikan di SMPIA 13 Surabaya 

karena masih terdapat banyak kesalahan dari fitur-fitur yang 

diusulkan sehingga perlu ada perubahan metode dan media yang 

digunakan dalam melakukan pembuatan dashboard. Dalam 

penelitian ini, pembuatan dashboard dilakukan menggunakan 

metode Action Research untuk memberikan intervensi terhadap 

ketidakmampuan implementasi dashboard absensi sebelumnya di 

SMPIA 13 Surabaya. 

 

Kata Kunci: Action Research, Absensi, Dashboard, SMPIA 13 

Surabaya, Intervensi 
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ABSTRACT 

The use of absenteeism in education is a common thing to do every 

day. The purpose of using attendance, especially in schools, is to 

find out who must attend. The people in question are teaching staff 

and teaching students in the school. From the results of attendance 

the school can see the performance of teachers and students based 

on the number of attendance or hours of delay. Schools can 

determine the consequences that are appropriate for every teacher 

or student who has below standard performance.  

Al-Azhar 13 Surabaya Middle School did the same thing in 

applying attendance for teachers and students. The consequences 

will be given to teachers and students who have performance below 

the standards set by the school. Consequences for teachers in the 

form of sanctions for salary deductions while for students 

consideration by the school management for higher levels of 

promotion. The consequences are determined by the school 

management after the school administration section submits 

monthly reports derived from the processing of teacher and student 

attendance journal data. Often the administration makes mistakes 

in processing the data because the data is sorted one by one 
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manually to be used as report material. As a result, the attendance 

data recapitulation process takes a long time. In addition, the 

attendance data processed as a report for the headmaster of Al-

Azhar 13 Surabaya Middle School is only an Excel file. This can 

make it difficult for principals to take important points from the 

report because they are only presented in lists and tables.  

Therefore, a dashboard is needed regarding teacher and student 

absences for principals in monitoring teacher and student 

performance. The use of dashboards provides information and a 

more diverse perspective on the principal because the information 

is displayed in interactive visualizations. Al-Azhar Middle School 

has made a dashboard related to teacher and student attendance. 

However, the dashboard that has been created cannot yet be 

implemented at SMPIA 13 Surabaya because there are still many 

errors from the proposed features so there needs to be a change in 

the method and media used in making the dashboard. In this study, 

the dashboard was made using the Action Research method to 

provide intervention to the inability to implement a previous 

attendance dashboard at SMPIA 13 Surabaya. 

 

Keywords: Action Research, Attendance, Dashboard, SMPIA 13 

Surabaya, Intervention  
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang pendahuluan pengerjaan 

tugas akhir yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang akan 

diperoleh dari penelitian tugas akhir ini. 

1.1 Latar Belakang 

Penjaminan mutu di institusi pendidikan menjadi isu yang 

penting. Salah satu aktivitas penjaminan mutu yang dapat 

dilakukan di institusi pendidikan adalah pemantauan performa 

siswa, guru, maupun manajemen sekolah [1]. Saat ini SMPIA 

13 Surabaya sudah memiliki sistem pemantauan siswa dan guru 

menggunakan dashboard absensi dan jurnal sekolah. 

Dashboard absensi menampilkan data absensi guru dan siswa 

yang berasal dari sistem absensi online sedangkan dashboard 

jurnal sekolah menampilkan perkembangan pelaksanaan 

rencana pembelajaran. Sistem absensi yang digunakan 

merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin 

Ahmad, Muhammad Khotib, dan Titis Adi Mei Laningrum pada 

tahun 2019 [2] [3] [4]. Sistem abensi menggunakan pemindaian 

QR Code untuk melakukan pengecekan absensi siswa 

sedangkan pengecekan absensi guru menggunakan fingerprint. 

Namun, permasalahan yang saat ini terjadi di SMPIA 13 

Surabaya adalah dashboard absensi dan jurnal sekolah hanya 

sampai di fase uji coba sehingga pihak sekolah dan penulis 

terkait belum melakukan implementasi penggunaan dashboard 

absensi dan jurnal sekolah secara langsung.  

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat 

implementasi dashboard absensi dan jurnal sekolah yang telah 

dibuat pada penelitian sebelumnya di SMPIA 13 Surabaya. 

Faktor-faktor penghambat yang ditemukan kemudian dijadikan 

landasan dalam menentukan solusi-solusi yang dapat dilakukan 

penulis dalam menyelesaikan permasalahan implementasi. 
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Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah 

SMPIA 13 Surabaya mengimplementasikan penggunaan 

dashboard absensi dan jurnal sekolah dengan baik untuk dapat 

membantu sekolah dalam memantau performa siswa, guru, dan 

karyawan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang 

akan diselesaikan dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Apa saja faktor-faktor penghambat proses implementasi 

dashboard jurnal dan absensi di SMPIA 13 Surabaya? 

2. Bagaimana membuat dashboard jurnal dan absensi yang 

informatif dan mudah digunakan oleh pihak SMPIA 13 

Surabaya? 

3. Bagaimana hasil implementasi pembuatan dashboard jurnal 

dan absensi pada SMPIA 13 Surabaya menggunakan 

metode Action Research? 

1.3 Batasan Permasalahan 

Adapun latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan, tugas akhir ini memiliki batasan sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan untuk visualisasi dashboard berasal 

dari data kehadiran guru dan siswa SMPIA 13 Surabaya 

2. Pengembangan dashboard jurnal dan absensi diperuntukan 

kepada pihak sekolah SMPIA 13 Surabaya. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah dan batasan permasalahan yang telah 

diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui faktor-faktor penghambat keberhasilan proses 

implementasi dashboard jurnal dan absensi di SMPIA 13 

Surabaya. 
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2. Melakukan pembuatan dashboard jurnal sekolah dan 

absensi yang informatif dan mudah digunakan oleh pihak 

sekolah SMPIA 13 Surabaya. 

3. Melakukan implementasi penggunaan dashboard jurnal dan 

absensi di SMPIA 13 Surabaya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dari tugas akhir 

yang dilakukan:  

1. Pembuatan dashboard ini dapat digunakan oleh SMPIA 13 

Surabaya sebagai analisis dan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan terkait performa guru, karyawan 

dan siswa.  

2. Bagi penulis mendapatkan pengetahuan mengenai cara 

pembuatan dashboard, pengetahuan mengenai penggunaan 

metode action research untuk merancang dan 

mengimplementasikan dashboard, serta pengetahuan 

tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat 

implementasi dashboard di lingkungan sekolah. 

1.6 Relevansi 

Tugas akhir ini berkaitan dengan mata kuliah Interaksi Manusia 

dan Komputer, Dasar Dasar Pengembangan Perangkat Lunak, 

Implementasi Perangkat Lunak dan Visualisasi Informasi. 
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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan 

dalam pengerjaan tugas akhir dan juga berisi dasar teori untuk 

menunjang penelitian pada tugas akhir. 

 Penelitian Sebelumnya 

Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan 

dalam pengerjaan tugas akhir yang dilakukan oleh penulis. 

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 1 

Judul Pembuatan Dashboard Absensi Sebagai 

Pendukung Keputusan dengan Menggunakan 

Metode User Centered Design (Studi Kasus: 

SMPI Al Azhar 13 Surabaya) 

Nama Peneliti Burhanuddin Ahmad 

Tahun 2019 

Keterkaitan Tugas akhir ini merupakan penelitian yang 

dilanjutkan pada tugas akhir penulis. Dalam 

melakukan pembuatan dashboard, 

penelitian ini menggunakan metode User 

Centered Design (UCD), yaitu desain yang 

dilakukan fokus kepada kebutuhan calon 

pengguna. Kebutuhan calon pengguna 

didapatkan dengan cara melakukan beberapa 

iterasi selama penelitian berlangsung. 

Namun, penelitian yang ditulis oleh 

Burhanuddin Ahmad belum dapat 

mengimplementasikan dashboard yang 

telah dibuat di SMPIA 13 Surabaya. Hal ini 

disebabkan oleh kebutuhan calon pengguna 

yang selalu berubah di setiap iterasi  sehingga 

perlu dilakukan perubahan metode dalam 
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proses pembuatan dan implementasi 

dashboard. 

Sumber [2] 

Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya 2 

Judul Using the Action Research Process to Design 

Entrepreneurship Education at 

Cenderawasih University 

Nama Peneliti Beth L. Goldsteina, Mesak Ickb, Westim 

Ratangb, Halomoan Hutajulub, Jhon Urasti 

Blesia 

Tahun 2016 

Keterkaitan Pada penelitian ini, penulis melakukan studi 

untuk merancang kurikulum yang dapat 

mengatasi kesenjangan sosial di Papua, 

khususnya penduduk asli Papua yang kurang 

signifikan di sektor kewirausahaan. Hal ini 

dikarenakan kurangnya lulusan UNCEN 

yang memiliki profesi melalui kewirausahaan 

yang telah dikenalkan di pendidikan. 

Meskipun pendidikan kewirausahaan telah 

diperkenalkan sebelumnya, teori dan praktik 

yang ada tida terintegrasi dengan sesuai untuk 

Papua. Penelitian dilakukan dengan melalui 

pendekatan metode campuran yang 

digunakan demografis, data observasi sikap, 

wawancara dan Focus Group Discussion 

untuk merancang pembelajaran berbasis 

pengalaman modul, implementasi 

terdokumentasi dari modul pembelajaran 

percontohan, mengevaluasi penelitian, dan 

mengembangkan proposal untuk melakukan 



7 

 

 

 

intervensi kelembagaan. Penelitian ini 

berkaitan dengan tugas akhir yang akan 

diusulkan, yaitu menggunakan metode 

Action Research untuk mengintervensi 

sistem yang ada di suatu lembaga untuk hal 

perbaikan. Tugas akhir ini juga melakukan 

serangkaian wawancara dan observasi 

lapangan guna mendapatkan data kualitatif 

yang diperlukan dalam penelitian. 

Sumber [5] 

Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya 3 

Judul Evaluasi Penerapan Sistem Informasi 

Akademik Dengan Pendekatan Model 

Delone & McLean, HOT FIT dan UTAUT 

(Studi Kasus: STMIK Duta Bangsa 

Surakarta) 

Nama Peneliti Indah Nofikasari, Bambang Soedijono WA, 

Andi Sunyoto 

Tahun 2017 

Keterkaitan Pada penelitian ini penulis melakukan studi 

terkait penerimaan Sistem Informasi 

Akademik di STMIK Duta Bangsa Surakarta. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan penerapan 

Sistem Akademik dengan menggunakan 

gabungan tiga model, yaitu Model Delone & 

McLean, HOT-fit, dan UTAUT. Hasil yang 

didapatkan dari penelitian yang dilakukan 

adalah tingkat keberhasilan penerapan Sistem 

Akademik di STMIK Duta Bangsa mencapai 

angka sebesar 50,38%. Angka tersebut 
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menunjukkan bahwa penerapan Sistem 

Akademik di STMIK Duta Bangsa belum 

sepenuhnya berhasil ditinjau dari variabel 

kualitas informasi, dukungan organisasi, dan 

kepuasan pengguna. Penelitian ini memiliki 

keterkaitan dengan tugas akhir yang 

diusulkan, yaitu menggunakan model HOT-

Fit untuk mengidentifiasi faktor pendukung 

dan penghambat penelitian sebelumnya yang 

belum mampu mengimplementasikan 

dashboard absensi dan jurnal sekolah di 

SMPIA 13 Surabaya. Identifikasi faktor 

pendukung dan penghambat implementasi 

digunakan sebagai landasan pembuatan 

solusi yang dilakukan untuk membantu pihak 

SMPI Al-Azhar mengimplementasi 

dashboard absensi dan jurnal sekolah. 

Sumber [6] 

 Landasan Teori 

Landasan teori berisi teori-teori yang digunakan penulis dalam 

pengerjaan tugas akhir. Berikut beberapa acuan yang digunakan 

oleh penulis yang diperoleh dari penelitian sebelumnya dan 

buku. 

 Aplikasi AkuHadir 

Aplikasi AkuHadir merupakan aplikasi absensi yang dirancang 

untuk digunakan oleh pihak SMPIA 13 Surabaya. Aplikasi ini 

memuat modul-modul yang berkaitan dengan data siswa, guru, 

mata pelajaran, jurnal sekolah, serta dashboard data kehadiran 

guru dan siswa setiap hari selama kegiatan belajar mengajar. 

Data Kehadiran diperoleh dari hasil scan kartu pelajar siswa 

yang berisi QR-Code dan hasil checklog fingerprint untuk 
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absensi guru. QR-Code memuat informasi pribadi siswa berupa 

NIS, nama siswa, dan kelas siswa. Data kehadiran yang 

diperoleh dari hasil pemindaiain QR-Code akan masuk ke basis 

data yang disimpan pada server. Data tersebut kemudian 

digunakan untuk diolah menjadi dashboard sebagai media 

pemantauan terkait kehadiran guru ataupun siswa. Namun, 

dashboard yang ada pada aplikasi AkuHadir belum digunakan 

secara penuh oleh pihak sekolah. Penggunaan dashboard hanya 

sampai di tahap uji coba, yaitu pelatihan yang dilakukan pada 

tahun 2019 lalu. Tampilan dashboard guru dan siswa dari 

aplikasi AkuHadir dapat dilihat pada gambar 2.1 dan 2.2 

 

Gambar 2.1 Dashboard Guru 
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Gambar 2.2 Dashboard Siswa 

 

Gambar 2.3 Grafik Ketidakhadiran pada Dashboard Siswa 

 

Gambar 2.4 Tabel Keterlambatan Siswa pada Dashboard Siswa 



11 

 

 

 

Saat ini dashboard guru masih menggunakan kebijakan yang 

mewajibkan menggunakan fingerprint sehingga mekanisme 

pengambilan kehadiran guru berbeda dengan siswa. 

 Action Research 

Action Research merupakan rancangan penelitian yang 

mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menjelaskan situasi 

sosial tertentu dengan melakukan intervensi untuk tujuan 

partisipasi atau perbaikan [7]. Menurut penelitian yang 

dilakukan Davison, Martinsons, dan Kock (2004), Action 

Research terbagi dalam 5 siklus tahapan, yaitu: 

 

Gambar 2.5 Siklus Action Research 

1. Diagnosis 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah serta 

kebutuhan dari suatu organisiasi. Identifikasi masalah dan 

kebutuhan diperoleh dari stakeholder organisasi dengan 

cara melakukan wawancara, focus group discussion dan 

observasi di lapangan. 

2. Action planning 

Pada tahap ini penelitian dan partisipan memahami masalah 

yang telah diidentifikasi pada tahap diagnosing. Tujuan dari 
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tahap ini adalah membuat rencana aksi untuk melakukan 

penyelesaian masalah di organisasi. 

3. Action Taking 

Tahap ini melakukan implementasi rencana aksi yang 

dihasilkan dari tahap action planning. Implementasi 

dilakukan bersama oleh peneliti dan partisipan dengan 

tujuan menyelesaikan masalah berdasarkan kebutuhan 

stakeholder. 

4. Evaluation 

Tahap ini melakukan evaluasi pasca masa implementasi jika 

masa implementasi dianggap selesai. Evaluasi dilakukan 

dengan melihat hasil penerimaan partisipan terhadap solusi 

yang ditawarkan selama masa implementasi. 

5. Learning 

Tahap ini merupakan akhir dari siklus action research, yaitu 

melakukan ulasan terhadap tahap-tahap yang telah 

dilakukan. Setiap pembelajaran yang didapatkan di tiap 

tahap harus dikomunikasikan kepada masing-masing 

anggota penelitian dan klien. 

 Dashboard 

Dashboard merupakan sebuah tampilan visual interaktif dan 

merepresentasikan data secara real time yang mudah untuk 

digunakan dan diakses. Dashboard memiliki sifat yang fleksibel 

untuk mengakomodasi data dalam berbagai macam format [8]. 

Tujuan utama dari dashboard untuk membantu membuat 

keputusan secara tepat dan cepat. Dashboard dikategorikan 

dalam beberapa jenis bedasarkan tingkatan manajemen yaitu: 

1. Dashboard operasional 

Dashboard operasional merupakan dashboard yang 

digunakan sebagai pemantau atau monitoring kejadian dan 

aktifitas yang kerap berganti ganti secara cepat. 

2. Dashboard analisis 
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Berguna sebagai pendukung proses pengukuran dari sisi 

taktikal 

3. Dashboard strategis 

Dashboard jenis ini berguna sebagai alat pendukung 

keputusan strategis bagi manajemen tingkat atas. 

 Microsoft Power BI 

Power BI merupakan Software as a Service (SaaS) yang dirilis 

oleh Microsoft untuk melakukan pembuatan live dashboard 

dengan sejumlah fitur yang memudahkan proses pembuatan. 

Pengguna Power BI tidak memerlukan analytics expertise untuk 

melakukan pemahaman data karena visualisasi ditampilkan 

dalam grafik yang interaktif. Beberapa fitur yang menjadi 

keunggulan Power BI antara lain sebagai berikut: 

1. Pembaruan dashboard secara real-time 

2. Aman, konektivitas secara langsung ke sumber data, on 

premises dan di cloud. 

3. Eksplorasi data secara intuitif menggunakan fungsionalitas 

natural language query. 

4. Integrasi dengan perangkat dan layanan servis Microsoft 

lainnya. 

Berdasarkan situs bi-survey.com, Microsoft Power BI menjadi 

business intelligence tools yang paling populer dengan penilaian 

berasal dari 218 responden [9]. Perbandingan ditampilkan 

berdasarkan kategori dashboarding-focused products. Berikut 

hasil perbandingan performa Microsoft Power BI dengan BI 

tools sejenis: 
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Gambar 2.6 Perbandingan MS Power BI dan QlikView 

 

Gambar 2.7 Perbandingan MS Power BI dan Tableau 

Dari hasil perbandingan MS Power BI, QlikView, dan Tableau 

didapatkan beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan 

pemilihan BI tools sebagai berikut: 

1. MS Power BI menjadi yang terfavorit dengan jumlah 

penilaian sebanyak 218 penilaian 
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2. MS Power BI berada di urutan kedua dari sisi Business 

Value dengan rata-rata nilai 6.2 

3. MS Power BI berada di urutan pertama dari sisi Customer 

Satisfaction dengan rata-rata nilai  6.6 

4. MS Power BI berada di urutan ketiga dari sisi Customer 

Experience  dengan rata-rata nilai 5.7 

5. MS Power BI berada di urutan pertama dari sisi 

Competitiveness dengan rata-rata nilai 5.3 

MS Power BI dapat dipilih sebagai opsi solusi pembuatan 

dashboard dalam penelitian ini karena menunjukkan hasil yang 

dominan jika dibandingkan BI tools yang serupa dari sisi yang 

fokus pada pembuatan dashboard produk. Selain itu, 

pengembangan dashboard yang lebih cepat menggunakan BI 

tools dapat mendukung proses implementasi dengan durasi yang 

lebih cukup agar didapatkan hasil yang maksimal. 

 5 Why’s Analysis 

Merupakan teknik dalam melakukan penggalian permasalahan 

yang digunakan dalam industri manufaktur namun juga sering 

digunakan pada industry yang lainnya. Proses dalam melakukan 

five whys mengacu pada proses semantik dimana pertanyaan 

yang berada dibawah akan mengacu pada petanyaan yang ada 

diatasnya [10]. 

Terdapat tiga elemen untuk membuat penggunaan five whys 

menjadi efektif: 

1. Melakukannya dengan pernyataan yang akurat dan lengkap 

seputar permasalahan 

2. Menjawab pertanyaan secara jujur  

3. Menggali terus hingga titik terbawah dari permasalahan 

 Human-Organizational-Technology Fit Model 

(HOT-Fit) 

HOT-Fit merupakan salah satu kerangka teori yang digunakan 

untuk mengevaluasi penerapan IT di sebuah organisasi atau 
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institusi yang dikembangkan oleh Yusof M.M., Paul RJ dan 

Stregioulas, L. K (2008) [11]. Kerangka HOT-Fit berasal dari 

pengembangan IT Organization Fit Model oleh Morton dan 

Information System Succes Model (ISSM) oleh Delone dan 

McLean [12] yang mengevaluasi hubungan timbal balik antar 

komponen yang terlibat di dalam penerapan IT meliputi orang-

orang di dalam organisasi, proses dan kebijakan organisasi, serta 

teknologi yang digunakan. 3 komponen ini berhubungan dengan 

6 dimensi kesuksesan sistem informasi yaitu Sistem Quality, 

Information Quality, Service Quality, System Use, User 

Satisfaction, dan Net Benefit. Dimensi-dimensi ini 

mempengaruhi satu dengan yang lain seperti berikut ini: 

1. System Quality, Information Quality, Service Quality secara 

bersama-sama cenderung memengaruhi System Use dan 

User Satisfaction. 

2. System Use dan Information Quality dapat saling 

memengaruhi atau memiliki hubungan timbal balik satu 

sama lain. 

3. System Use dan User Satisfaction dapat memengaruhi 

degree of User Satisfaction. 

4. System Use dan User Satisfaction secara langsung 

memberikan pengaruh dan hubungan timbal balik terhadap 

Net Benefit. 

Menurut Yusof, Paul RJ dan Stregioulas, model HOT-Fit dapat 

digambarkan sesuai gambar 2.8 



17 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Diagram Model HOT-Fit 

 Usability Testing 

Salah satu aktvitas yang dilakukan oleh penulis untuk 

memastikan bahwa desain dashboard dapat digunakan dengan 

mudah oleh pengguna adalah dengan melakukan Usability 

Testing. Menurut Usability.gov, usability testing merupakan 

cara yang digunakan untuk mengevaluasi produk atau layanan 

dengan mengujicobakannya kepada target pengguna yang 

representatif [13]. Usability test adalah metode evaluatif dengan 

mengobservasi pengalaman pengguna selama dia mengerjakan 

beberapa task yang diujikan. Biasanya metode ini digunakan 

untuk mengetahui pada antarmuka mana kebanyakan pengguna 

merasa frustasi atau bingung sehingga perlu diprioritaskan 

untuk diperbaiki dan diujicobakan kembali [14]. Selain itu, 

usability test juga digunakan untuk mencari bukti empiris 

mengenai bagaimana cara agar tampilan antarmuka dapat 

ditingkatkan segi usabilitynya [15]. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran metode dan alur 

pengerjaan tugas akhir. Metodologi akan digunakan sebagai 

panduan dalam penyusunan tugas akhir agar terarah dan 

sistematis. 

 Diagram Metodologi 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metodologi atau 

tahapan pelaksanaan penelitian tugas akhir.  

 

Gambar 3.1 Diagram Alur Metodologi 
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 Uraian Metodologi 

Berikut merupakan uraian metodologi berdasarkan diagram 

metodologi pada bagian sebelumnya yang menjelaskan setiap 

proses dari metodologi yang akan dilakukan. Penelitian ini 

menggunakan metode Action Research yang akan disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian dan pengembangan. 

 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan tahap awal dari metodologi yang 

dilakukan pada penelitian ini. Tujuan dilakukannya studi 

literatur adalah melakukan pembelajaran terhadap studi atau 

penelitian yang telah dilakukan untuk mendukung latar 

belakang permasalahan yang akan diselesaikan, batasan 

masalah, tujuan, serta manfaat dari penelitian yang dilakukan. 

Hasil dari tahapan ini adalah kerangka kerja serta teori yang 

dapat mendukung penelitian terkait implementasi dashboard di 

SMPIA 13 Surabaya menggunakan metode Action Research. 

 Penggalian Informasi dan Permasalahan 

Pada tahap ini dilakukan penggalian informasi kebutuhan dan 

permasalahan yang berasal dari pihak sekolah SMPIA 13 

Surabaya terkait kebutuhan dashboard yang akan digunakan. 

Tujuan dari tahap ini adalah mendapatkan data primer yang 

akan digunakan sebagai informasi pendukung untuk membuat 

dashboard agar sesuai dengan kebutuhan pihak SMPIA 13 

Surabaya. Variabel-variabel pada HOT-Fit menjadi dasar dalam 

melakukan wawancara mendalam yang menggunakan teknik 5 

Why’s Analysis pada faktor manusia, organisasi, dan teknologi 

dari aplikasi absensi daring. Hasil dari tahapan ini adalah 

informasi mengenai kebutuhan dashboard untuk pemantauan 

performa guru dan siswa di SMPIA 13 Surabaya. 
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 Brainstorming Rekomendasi Solusi 

Pada tahap ini penulis melakukan diskusi bersama pihak-pihak 

yang kompeten dalam memberikan saran terkait solusi yang 

akan ditawarkan ke pihak sekolah. Pihak-pihak yang dimaksud 

dapat berasal dari dosen pembimbing, dosen penguji, maupun 

pihak sekolah SMPIA 13 Surabaya. Tujuan dari dilakukan tahap 

ini adalah membuat daftar solusi yang sesuai dengan analisis 

permasalahan pada pihak sekolah sehingga pihak sekolah dapat 

menerapkan solusi yang paling sesuai dalam penelitian 

pembuatan dan implementasi dashboard yang dilakukan oleh 

penulis. Teknik Brainstorming yang digunakan yaitu 5-Why 

Analysis. 5-Why Analysis digunakan oleh penulis untuk dapat 

menentukan rekomendasi solusi berdasarkan pendalaman 

permasalahan implementasi aplikasi dashboard yang dialami 

oleh pihak SMPIA 13 Surabaya.  

 Perancangan Prototipe Dashboard 

Tahap ini melakukan perancangan prototipe dashboard 

berdasarkan informasi yang didapatkan dari tahap penggalian 

informasi. Tujuan dari tahap ini adalah memberikan rencana 

tampilan dan sistem kerja terkait dashboard yang akan dibuat 

sebelum dilakukan konstruksi. Perancangan prototipe akan 

disesuaikan dengan kebutuhan guru dan kepala sekolah SMPIA 

13 Surabaya. 

 Pengembangan dan Perbaikan Dashboard 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan dashboard berdasarkan 

penggalian informasi dan prototipe yang dipilih oleh pihak 

sekolah SMPI Al-Azhar. Pengembangan dan perbaikan 

dilakukan ke dalam beberapa iterasi agar sesuai dengan 

kebutuhan pihak sekolah SMPI Al-Azhar. 
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 Pengujian Dashboard ke Pihak Sekolah 

Tahap ini adalah tahap pengujian terhadap dashboard yang 

sudah dibuat kepada guru dan kepala sekolah di SMPIA 13 

Surabaya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan usability 

testing agar dapat mengetahui apakah dashboard dapat 

digunakan dengan mudah oleh pihak sekolah SMPIA 13 

Surabaya baik secara desain maupun secara fungsi/fitur. Hasil 

dari tahap ini berupa rekomendasi-rekomendasi terkait 

implementasi dashboard yang akan digunakan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Tahap akhir dari penelitian ini adalah penulisan buku yang 

merupakan proses dokumentasi dari keseluruhan penelitian. 

Dalam metode Action Research, keseluruhan pengetahuan dan 

pembelajaran yang diperoleh penulis harus dicatat sebagai 

referensi pada penelitian selanjutnya dan dikomunikasikan 

kepada organisasi yang terkait. Tahapan ini sama halnya dengan 

tahapan Reflection (Learning) pada metode Action Research. 

Melalui tahapan ini akan ditentukan penyebab-penyebab 

keberhasilan atau kegagalan dari implementasi rekomendasi 

yang dilakukan, sekaligus pemberian saran untuk penelitian 

selanjutnya.  
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BAB IV 

PERANCANGAN 

Pada bab ini akan dijelaskan proses awal dari action research 

yang dimulai dari diagnosing, brainstorming, action planning, 

action taking, evaluation, dan learning pembuatan dashboard 

pada SMPIA 13 Surabaya. 

4.1. Penggalian Informasi Kebutuhan (Diagnosing) 

Tahap pertama yang dilakukan pada proses action research 

yaitu melakukan diagnosa terhadap kondisi terkini dari aplikasi 

dashboard yang sudah ada di SMPIA 13 Surabaya. Tahap ini 

bertujuan untuk menemukan fakta-fakta terkait penggunaan 

dashboard dengan melakukan wawancara kepada pihak sekolah 

yang akan menggunakan dashboard. Calon pengguna 

dashboard di SMPIA 13 Surabaya meliputi bagian tata usaha, 

wali kelas siswa, dan kepala sekolah beserta wakil. 

• Wawancara 

Metode wawancara pada tahap diagnosa dilakukan dengan 

memberikan open-ended question kepada pihak sekolah 

SMPIA 13 Surabaya.  

• Forum Group Discussion (FGD) 

FGD dilakukan dengan melibatkan guru-guru dan pimpinan 

sekolah SMPIA 13 Surabaya. Tujuan dilakukan FGD 

adalah agar tiap-tiap guru maupun pimpinan sekolah dapat 

memberikan masukan maupun keluhan terhadap kondisi 

dashboard saat ini. 

• Observasi 

Metode observasi pada tahap diagnosa dilakukan dengan 

cara melakukan pengamatan langsung di lokasi SMPIA 13 

Surabaya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan fakta 

pendukung yang menjadi bahan pertimbangan dalam 

perbaikan mekanisme penggunaan dashboard. 

Tahap diagnosing dilakukan dengan pihak sekolah yang 

mencakup pimpinan sekolah, guru-guru, dan bagian tata usaha. 
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Masing-masing narasumber memiliki pengalaman dan keluhan 

yang berbeda. Berikut rangkuman hasil penggalian masalah 

terkait penggunaan dashboard yang dilakukan selama tahap 

diagnosing. 

Tabel 4.1 Rangkuman Temuan dari Narasumber 1 

Nama Hendro Yulius S.P., S.Pd., M.Psi. 

Jabatan Kepala Sekolah SMPIA 13 Surabaya 

Keluhan Jika memungkinkan, guru-guru dan wali kelas 

serta bagian tata usaha diberikan pelatihan yang 

lebih mendalam terkait penggunaan dashboard-
nya. 

Fitur-fitur pada dashboard saat ini yang masih 

belum bisa dioperasikan mohon diperbaiki. 

Tabel 4.2 Rangkuman Temuan dari Narasumber 2 

Nama H. Sifa Al Huda S.Ag 

Jabatan Wakil Kepala Sekolah SMPIA 13 Surabaya 

Keluhan Pelatihan yang pernah dilakukan terkait 

penggunaan dashboard tidak optimal karena 

jadwal guru yang padat. 

Meminta adanya teknis pelatihan atau 

pendampingan yang lebih baik agar pemberian 

materi terkait penggunaan dashboard 

tersampaikan dengan baik mengingat jadwal guru 

yang padat. 

Dibuatkan Tampilan versi mobile untuk 

dashboard-nya agar guru-guru tidak repot 

membuka laptop jika harus melihat 

perkembangan terbaru statistik absensinya. 

Ada fitur cetak hasil rekapan absensi guru dan 

siswa melalui menu dashboard. 
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Halaman dashboard dibuat menarik dengan 

menyesuaikan identitas sekolah seperti 

menggunakan logo dan batik Al-Azhar. 

 

Tabel 4.3 Rangkuman Temuan dari Narasumber 3 

Nama Bu Rosa 

Jabatan Bagian Tata Usaha SMPIA 13 Surabaya 

Keluhan Belum mengerti cara mengoperasikan dashboard 

karena belum ada pelatihan khusus yang 

diberikan kepada bagian tata usaha perihal 

laporan rekap bulanan. 

Kesulitan dalam membuat laporan rekap bulanan 

karena dashboard yang diberikan belum 

menyediakan fitur export data absensi per satuan 

waktu. 

Meminta adanya fitur input absensi dari guru/tata 

usaha untuk mengatasi masalah apabila siswa 

lupa membawa kartu absensi. 

Temuan yang didapatkan kemudian dikelompokkan sesuai 

elemen yang ada pada diagram HOT-Fit, yaitu Human, 

Organization, dan Technology. 

a. Human 

Komponen Human pada HOT-Fit merepresentasikan 

bagaimana faktor manusia atau pengguna dapat 

memengaruhi keberhasilan dalam melakukan implementasi 

IT. Di dalam komponen human terdapat dua dimensi, yaitu 

System Use dan User Satisfaction. System Use berhubungan 

dengan siapa yang menggunakan (who use it), tingkat 

penggunanya (level of user), pelatihan, pengetahuan, 

harapan dan sikap menerima (acceptance) atau menolak 

(resistance) sistem. Pada komponen Human, didapatkan 

tabel temuan sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Hasil Diagnosing Komponen Human pada HOT-

Fit 

Dimensi Hasil Temuan 

System Use Belum ada user guide/SOP penggunaan 

dashboard bagi guru/wali kelas. 

Belum ada pelatihan khusus bagi calon 

pengguna dashboard. 

User 

Satisfaction 

Tampilan dashboard belum mencirikan 

identitas SMPIA 13 Surabaya. 

Dibutuhkan tampilan versi mobile karena 

sebagian besar guru-guru SMPIA 13 

Surabaya lebih senang menggunakan 

smartphone daripada laptop. 

b. Organization 

Komponen Organization pada HOT-Fit merepresentasikan 

bagaimana kondisi organisasi dapat memengaruhi 

keberhasilan implementasi penggunaan IT. Terdapat dua 

dimensi pada komponen Organization, yaitu Environment 

dan Structure. Dimensi Structure berhubungan dengan tipe, 

kultur, politik, hierarki, perencanaan dan pengendalian 

sistem, strategi, manajemen dan komunikasi. Dimensi 

Environment berkaitan dengan sumber pembiayaan, 

pemerintahan, politik, kompetisi, hubungan 

interorganisasional dan komunikasi. Pada komponen 

Organization, didapatkan tabel temuan sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Diagnosing Komponen Organization pada 

HOT-Fit 

Dimensi Hasil Temuan 

Environment Kepala sekolah SMPIA 13 Surabaya tidak 

selalu berada di sekolah sehingga perubahan 

dashboard yang membutuhkan persetujuan 

kepala sekolah tidak bisa langsung diproses. 
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Kepala sekolah belum mewajibkan 

guru/tata usaha menggunakan dashboard 

untuk keperluan pelaporan kinerja guru dan 

siswa. 

Structure Belum ada penentuan aplikasi akan 

digunakan oleh kepsek, wakasek, wali 

kelas, atau bagian tata usaha. 

c. Technology 

Komponen Technology pada HOT-Fit merepresentasikan 

bagaimana teknologi informasi yang digunakan pada 

sebuah organisasi dapat membantu mengoptimalkan proses 

yang berjalan pada organisasi. Terdapat 3 dimensi pada 

komponen Technology, yaitu System Quality, Service 

Quality, dan Information Quality. Pada komponen 

Organization, didapatkan tabel temuan sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Diagnosing Komponen Technology pada 

HOT-Fit 

Dimensi Hasil Temuan 

System Quality Fitur dashboard guru belum bisa 

dioperasikan 

Informasi pada filter tampilan dashboard 

berdasarkan kelas masih bermasalah 

Information 

Quality 

Belum bisa menampilkan statistik absensi 

sesuai tahun ajaran pada menu dashboard 

siswa dan guru 

Belum bisa menampilkan detail statistik 

absensi per siswa 

Belum bisa menampilkan statistik absensi 

tiap siswa per bulan dan per minggu 

Tidak bisa export hasil jurnal kelas 

Tidak bisa export hasil absen ke excel 
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Request fitur untuk melihat keseluruhan 

jadwal guru dalam seminggu pada jurnal 

guru 

Service Quality Loadtime halaman awal dashboard cukup 

lama 

Temuan pada komponen Technology memiliki jumlah 

terbanyak, yaitu sebanyak 9 temuan sehingga masalah pada 

dimensi Technology harus diselesaikan terlebih dahulu agar 

dapat mendorong penyelesaian masalah pada dimensi Human 

dan Organization. Masalah pada Organization tidak dapat 

diselesaikan secara langsung karena menyangkut hak dan 

kebijakan sekolah sehingga untuk dimensi Organization 

penyelesaian masalah yang paling memungkinkan adalah 

memberikan rekomendasi solusi bagi sekolah untuk membuat 

kebijakan atau peraturan yang dapat membantu 

mengoptimalkan pengguanaan dashboard. Urutan penyelesaian 

masalah yang dilakukan berdasarkan temuan yang didapat serta 

mengacu pada komponen HOT-Fit dapat digambarkan dalam 

diagram berikut  

 

Gambar 4.1 Urutan Penyelesaian Masalah Berdasarkan 

Komponen HOT-Fit 

Fakta-fakta yang telah didapat pada tahap diagnosing dijadikan 

bahan pertimbangan untuk melakukan perumusan solusi pada 

tahap brainstorming. 

4.2. Brainstorming Rekomendasi 

Pada tahap brainstorming dilakukan perumusan solusi dengan 

melakukan diskusi bersama pihak sekolah dan dosen ataupun 

ahli yang memiliki keterkaitan dengan metode penelitian yang 

Technology Human Organization
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digunakan berdasarkan temuan yang didapatkan pada tahap 

diagnosing. Diskusi perumusan solusi dilakukan dengan 

mengacu pada prinsip 5-Why Analysis. Brainstorming dilakukan 

bersama dosen pembimbing dan pihak sekolah SMPIA 13 

Surabaya untuk menentukan langkah yang akan dilakukan 

selanjutnya setelah masalah serta keluhan dari SMPIA 13 

Surabaya terhadap penggunaan dashboard didapatkan oleh 

penulis. Data diri pihak yang menjadi narasumber saat proses 

brainstorming dapat dilihat pada tabel 4.7 dan 4.8. 

Tabel 4.7 Narasumber 1 Brainstorming 

Nama Radityo Prasetianto Wibowo S.Kom., 

M.Kom. 

Profesi Dosen Departemen Sistem Informasi ITS 

Bidang Keahlian Manajemen Basis Data 

Rekayasa Data 

Topik yang 

dibahas pada 

Brainstorming 

Teknis Implementasi aplikasi dashboard di 

sekolah 

Tabel 4.8 Narasumber 2 Brainstorming 

Nama Sifa Nurul Huda S.Ag 

Profesi Wakil Kepala Sekolah SMPIA 13 Surabaya 

Topik yang 

dibahas pada 

Brainstorming 

Teknis pembekalan Dashboard bagi guru-

guru SMPIA 13 Surabaya 

Langkah yang dilakukan setelah melakukan brainstorming 

adalah menentukan rekomendasi solusi serta penentuan 

prioritas masing-masing solusi. 
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4.2.1. Penentuan Rekomendasi 

Pada langkah ini dilakukan rekomendasi solusi dari tiap-tiap 

permasalahan yang didapatkan pada tahap diagnosing. 

Rekomendasi solusi dapat berupa tindakan yang dapat 

dilakukan langsung oleh peneliti atau berupa saran bagi pihak 

sekolah untuk menerapkan suatu kebijakan baru. Berikut daftar 

rekomendasi yang dihasilkan setelah dilakukan brainstorming. 

Tabel 4.9 Rekomendasi Solusi Dimensi Human 

Kode Permasalahan Rekomendasi 

System Use (SU) 

SU1 Belum ada SOP 

penggunaan dashboard 

oleh pihak sekolah. 

Penulis dapat membuat 

panduan penggunaan 

dashboard. Panduan dapat 

berupa buku saku 

(handbook) dalam bentuk 

berkas PDF atau berupa 

video demonstrasi  

penggunaan dashboard per 

modul/fitur. 

SU2 Belum ada pelatihan 

khusus bagi calon 

pengguna dashboard. 

Penulis dapat melakukan 

pelatihan/pendampingan 

bagi guru-guru dalam 

menerapkan penggunaan 

dashboard baik secara 

daring maupun langsung di 

lokasi sekolah. 

User Satisfaction (US) 

US1 Tampilan dashboard 

belum mencirikan 

identitas SMPIA 13 

Surabaya. 

Penulis dapat 

menggunakan aset gambar 

ataupun ikon-ikon pada 

dashboard yang 

diselaraskan dengan warna 

ataupun ciri khas SMPIA 

13 Surabaya. 
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US2 Dibutuhkan tampilan versi 

mobile karena sebagian 

besar guru-guru SMPIA 

13 Surabaya lebih senang 

menggunakan smartphone 

daripada laptop. 

Penulis dapat membuat 

tampilan dashboard yang 

dikhususkan untuk 

tampilan mobile.  

Tabel 4.10 Rekomendasi Solusi Dimensi Organization 

Kode Permasalahan Rekomendasi 

Structure (ST) 

ST1 

Belum ada penentuan 

aplikasi akan digunakan 

oleh kepsek, wakasek, 

wali kelas, atau bagian tata 

usaha. 

Disarankan bagi pihak 

sekolah untuk membuat SK 

terkait divisi yang 

bertanggung jawab dalam 

penggunaan dashboard. 

Environment (EN) 

EN1 

Kepala sekolah SMPIA 13 

Surabaya tidak selalu 

berada di sekolah sehingga 

perubahan dashboard 

yang membutuhkan 

persetujuan kepala sekolah 

tidak bisa langsung 

diproses. 

Disarankan bagi pihak 

sekolah untuk membuat SK 

terkait divisi yang 

bertanggung jawab dalam 

penggunaan dashboard 

sehingga hal-hal yang 

berkaitan dengan 

perubahan fitur maupun 

informasi pada dashboard 

dapat langsung diproses. 

EN2 

Kepala sekolah belum 

mewajibkan guru/tata 

usaha menggunakan 

dashboard untuk 

keperluan pelaporan 

kinerja guru dan siswa. 

Disarankan bagi pihak 

sekolah untuk membuat 

kebijakan terkait 

penggunaan dashboard 

dalam kebutuhan rekap 

bulanan yang akan 

digunakan sebagai bahan 

rapat antar guru setiap 

bulannya. 
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Tabel 4.11 Rekomendasi Solusi Dimensi Technology 

Kode Permasalahan Rekomendasi 

System Quality (SY) 

SY1 Fitur dashboard guru 

belum  dioperasikan. 

Disarankan bagi pihak 

sekolah untuk dapat 

menyiapkan mekanisme 

pencatatan kehadiran bagi 

guru seperti yang dilakukan 

pada siswa, yaitu 

menggunakan QR-Code 

untuk mendeteksi waktu 

kehadiran. 

SY2 Informasi pada filter 

tampilan dashboard 

berdasarkan kelas masih 

bermasalah. 

Penulis dapat memperbaiki 

ulang fitur filter yang 

masih terdapat bug di 

dashboard versi 

sebelumnya. 

Information Quality (IN) 

IN1 Belum bisa menampilkan 

statistik absensi sesuai 

tahun ajaran pada menu 

dashboard siswa dan guru. 

Penulis dapat menyediakan 

fitur filter sesuai tahun 

ajaran pada dashboard 

sehingga informasi yang 

tampil sesuai dengan tahun 

ajaran yang dipilih. 

IN2 Belum bisa menampilkan 

detail statistik absensi per 

siswa bulan dan per 

minggu. 

Penulis dapat menyediakan 

fitur filter waktu mulai dari 

tahun, bulan, maupun 

minggu untk menampilkan 

informasi pada dashboard 

sesuai waktu yang dipilih. 

IN3 Tidak bisa export hasil 

jurnal kelas. 

Penulis dapat menyediakan 

fitur export pada setiap 

grafik/tabel yang 

ditampilkan pada 

dashboard. 
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IN4 Request fitur untuk 

melihat keseluruhan 

jadwal guru dalam 

seminggu pada jurnal 

guru. 

Penulis dapat menyediakan 

filtur pilih minggu pada 

dashboard jurnal guru. 

Service Quality (SE) 

SE1 Loadtime dashboard 

cukup lama di halaman 

depan. 

Penulis dapat 

meminimalisir penggunaan 

aset yang berlebihan seperti 

memperkecil ukuran 

gambar atau membuang 

elemen-elemen yang tidak 

dibutuhkan. 

4.2.2. Penentuan Prioritas Rekomendasi 

Pada langkah ini dilakukan penentuan prioritas dari setiap 

rekomendasi solusi yang dihasilkan dengan melihat hubungan 

antar variabel permasalahan. Langkah ini dilakukan agar 

peneliti dapat menentukan rekomendasi solusi yang harus 

segera dilakukan dengan memerhatikan dampak dari masalah 

yang terkait serta kapabilitas yang dapat dilakukan dari sisi 

peneliti. Prioritas yang dihasilkan dari permasalahan yang 

didapatkan dapat dilihat pada tabel 4.12, 4.13, dan 4.14 

Tabel 4.12 List Permasalahan Dengan Prioritas 1 

Kode Permasalahan 

SY1 Fitur dashboard guru belum  dioperasikan. 

SY2 Informasi pada filter tampilan dashboard berdasarkan 

kelas masih bermasalah. 

IN1 Belum bisa menampilkan statistik absensi sesuai tahun 

ajaran pada menu dashboard siswa dan guru. 

IN2 Belum bisa menampilkan statistik absensi per siswa per 

bulan dan per minggu. 
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IN3 Tidak bisa export hasil absen ke excel. 

IN4 Request fitur untuk melihat keseluruhan jadwal guru 

dalam seminggu pada jurnal guru. 

Tabel 4.13 List Permasalahan Dengan Prioritas 2 

Kode Permasalahan 

SU1 Belum ada SOP penggunaan dashboard oleh pihak 

sekolah. 

SU2 Belum ada pelatihan khusus bagi wali kelas maupun 

bagian tata usaha yang akan menggunakan dashboard. 

US1 Tampilan dashboard belum mencirikan identitas SMPIA 

13 Surabaya. 

US2 Mayoritas guru-guru lebih banyak menggunakan 

smartphone sehingga dibutuhkan tampilan versi mobile. 

SE1 Loadtime dashboard cukup lama di halaman depan. 

Tabel 4.14 List Permasalahan Dengan Prioritas 3 

Kode Permasalahan 

ST1 Belum ada penentuan aplikasi akan digunakan oleh 

kepsek, wakasek, wali kelas, atau bagian tata usaha. 

EN1 Kepala sekolah SMPIA 13 Surabaya tidak selalu berada 

di sekolah sehingga perubahan dashboard yang 

membutuhkan persetujuan kepala sekolah tidak bisa 

langsung diproses. 

EN2 Kepala sekolah belum mewajibkan guru/tata usaha 

menggunakan dashboard untuk keperluan pelaporan 

kinerja guru dan siswa. 

Setelah melakukan brainstorming, penulis memutuskan untuk 

menggunakan MS Power BI dalam mengembangkan halaman 

dashboard. Pemilihan MS Power BI sebagai salah satu solusi 

untuk memperbaiki dashboard yang sudah ada disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain: 
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1. Keluhan pihak SMPIA 13 yang  tidak paham untuk 

memperbaiki dashboard versi sebelumnya dikarenakan 

konstruksi menggunakan Codeigniter dan VueJS yang 

mengharuskan memilki kemampuan programming. 

2. Penelitian ini mencoba untuk fokus pada implementasi 

dan pendampingan penggunaan dashboard oleh 

pengguna sehingga dibutuhkan waktu konstruksi 

pembuatan dashboard yang relatif cepat. 

3. Modul siap pakai yang tersedia pada MS Power BI 

diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan secara 

teknis penggunaan dashboard. 

4. Kesiapan dukungan infrastruktur IT dari pihak SMPIA 

13 Surabaya untuk menginstalasi MS Power BI. 

4.3. Perancangan Prototipe Dashboard (Action 

Planning) 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan konstruksi dashboard 

berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari tahap 

diagnosing dan brainstorming. Terdapat beberapa langkah yang 

dilakukan pada action planning, yaitu identifikasi sumber data, 

identifikasi halaman dashboard, perancangan arsitektur sistem, 

dan perancangan tata letak dashboard. 

4.3.1. Identifikasi Calon Pengguna 

Pada langkah ini penulis melakukan identifikasi calon pengguna 

yang akan mengoperasikan dashboard. Identifikasi dilakukan 

dengan tujuan untuk menyesuaikan dashboard yang dibuat agar 

sesuai dengan latar belakang serta kebutuhan pengguna. Calon 

pengguna yang dimaksud merupakan pihak SMPIA 13 

Surabaya. Penulis mengelompokkan calon pengguna sebagai 

berikut: 

Tabel 4.15 Identifikasi Calon Pengguna 1 

Nama Hendro Yulius S.P., S.Pd, M.Psi 



36 

 

 

 

Jabatan Kepala Sekolah SMPIA 13 Surabaya 

Level penggunaan 

Dashboard 

Manajerial 

Kebutuhan terhadap 

Dashboard 

- Menginginkan adanya laporan bulanan 

yang lebih informatif terkait absensi 

siswa dan guru. 

- Menginginkan adanya pemantauan yang  

selalu terbaharui terkait proses 

pembelajaran dan jurnal guru. 

Tabel 4.16 Identifikasi Calon Pengguna 2 

Nama H. Sifa Al Huda S.Ag 

Jabatan Wakil Kepala Sekolah SMPIA 13 

Surabaya 

Level penggunaan 

Dashboard 

Manajerial 

Kebutuhan terhadap 

Dashboard 

- Menginginkan adanya laporan absensi 

siswa yang dapat dengan mudah 

dikomunikasikan ke pihak wali siswa 

- Dapat memantau performa guru dan 

karyawan di berbagai platform. 

Tabel 4.17 Identifikasi Calon Pengguna 3 

Nama Rosalina 

Jabatan Pegawai Tata Usaha SMPIA 13 Surabaya 

Level penggunaan 

Dashboard 

Teknisi/Admin 

Kebutuhan terhadap 

Dashboard 

- Menginginkan adanya teknis pembuatan 

laporan yang cepat dan mudah. 

- Menginginkan adanya sistem 

perhtiungan absensi siswa dan guru 

yang praktis . 
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4.3.2. Identifikasi Sumber Data 

Pada langkah identifikasi sumber data dilakukan pengamatan 

terhadap data yang akan digunakan. Data berasal dari aplikasi 

absensi yang mencatatat kehadiran guru dan siswa 

menggunakan pemindaian QR Code dan fingerprint. Adapun 

data yang digunakan dalam dashboard meliputi: 

a. Data Kehadiran Siswa 

Data Kehadiran memuat log kehadiran setiap pengguna 

yang didapat dari hasil pemindaian QR Code. Log yang 

disimpan di dalam data kehadiran menyimpan id 

pengguna/siswa, timestamp kehadiran, dan status kehadiran 

yang meliputi izin, sakit, terlambat, dan tepat waktu.  

b. Data Kelas 

Data Kelas memuat data master kelas yang meliputi 

rombongan belajar, tahun ajaran, id ketua kelas, dan id wali 

kelas. 

c. Data Kelas Siswa 

Data Kelas Siswa memuat daftar id siswa beserta kelas saat 

ini sesuai dengan tahun ajaran. 

d. Data Pengguna 

Data Pengguna memuat data pengguna yang sudah terdaftar 

di dalam aplikasi. Data ini meliputi id pengguna, nama 

pengguna, email, serta nomor handphone. 

e. Data Kehadiran Guru 

Data Kehadiran Guru memuat data kehadiran guru yang 

diperoleh dari aplikasi fingerprint yang meliputi nomor 

akun, nama guru, waktu kehadiran, dan kondisi kehadiran.  

4.3.3. Identifikasi Halaman Dashboard 

Pada langkah identifikasi halaman dashboard dilakukan analisa 

kebutuhan halaman/insight yang diperlukan oleh pihak sekolah 

pada halaman dashboard yang akan digunakan. Langkah ini 

dilakukan dengan mengacu pada halaman dashboard yang ada 

saat ini disertai dengan masukan dari pihak sekolah pada tahap 
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diagnosing. Berikut hasil identifikasi halaman dashboard yang 

dibutuhkan oleh pihak sekolah : 

4.1.1.1 Dashboard Siswa 

Dashboard siswa meliputi pelaporan yang terkait dengan 

performa siswa. Saat ini, pihak sekolah SMPIA 13 Surabaya 

masih menggunakan metode manual dalam melakukan 

rekapitulasi sebagai bahan pmbuatan laporan bulanan karena 

dashboard yang dimiliki saat ini belum siap untuk digunakan. 

Proses melakukan pembuatan laporan bulanan menghabiskan 

waktu yang relatif lama, yaitu 3-4 hari. Proses yang dilakukan 

saat membuat laporan bulanan dengan metode manual adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 4.2 Alur Pelaporan Absensi Siswa 

Saat ini pihak sekolah tidak rutin melakukan pelaporan absensi 

siswa. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya yang 

dimiliki oleh pihak sekolah untuk rutin melakukan pelaporan 

absensi siswa. Pihak sekolah menginginkan adanya pelaporan 

absensi siswa yang mudah dan cepat agar tetap dapat memantau 

perkembangan kedisplinan siswa . 

Terdapat sejumlah halaman yang dikategorikan sebagai 

dashboard siswa sebagai berikut. 

a. Halaman Kehadiran Siswa 

Halaman kehadiran siswa menampilkan informasi 

kehadiran siswa SMPIA 13 Surabaya berdasarkan status 

tepat waktu atau terlambat. Status kehadiran ditentukan 
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berdasarkan jam siswa melakukan absensi menggunakan 

QR Code. Tujuan dari halaman ini adalah untuk 

membandingkan kedisplinan siswa per kelas dalam setiap 

bulan. 

b. Halaman Keterlambatan Siswa 

Halaman keterlambatan siswa menampilkan informasi 

keterlambatan siswa SMPIA 13 Surabaya yang terlambat. 

Tujuan dari halaman ini adalah untuk mengetahui siswa 

yang bermasalah dalam hal keterlambatan. Sekolah perlu 

mengetahui hal tersebut dikarenakan terdapat konsekuensi 

bagi siswa yang sering terlambat. 

c. Halaman Ketidakhadiran Siswa 

Halaman ketidakhadiran siswa menampilkan informasi 

terkait siswa SMPIA13 Surabaya yang tidak hadir. Status 

ketidakhadiran dibagi menjadi 3, yaitu sakit, izin, dan tanpa 

keterangan. Siswa yang tidak hadir diatas 3 kali akan 

diberikan sanksi dari sekolah. Oleh karena itu, halaman ini 

diperlukan dengan tujuan agar sekolah dapat memantau 

jumlah ketidakhadiran siswa per kelas. 

d. Halaman Rekapitulasi Absensi Siswa 

Halaman rekapitulasi absensi siswa memuat informasi 

absensi siswa secara keseluruhan kehadiran dan 

ketidakhadiran siswa. Pengguna dapat menampilkan 

rekapitulasi absensi berdasarkan waktu, kelas, dan rombel. 

4.1.1.2 Dashboard Guru 

Dashboard guru meliputi pelaporan yang terkait dengan 

performa guru. Terdapat sejumlah halaman yang dikategorikan 

sebagai dashboard siswa sebagai berikut. 

a. Halaman Keterlambatan Guru 

Saat ini pihak sekolah masih menggunakan sistem yang 

dimiliki oleh bagian Human Resource (HR), yaitu sistem 

absensi menggunakan fingerprint. Bagian HR mengirimkan 

berkas kehadiran guru dalam bentuk Excel setiap tanggal 20 
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untuk periode bulan ini dan bulan sebelumnya. Pihak tata 

usaha cukup kerepotan untuk membuat laporan 

keterlambatan guru karena harus menseleksi berkas satu-

persatu. Dibutuhkan waktu sekitar 1-2 hari dalam 

melakukan pelaporan keterlambatan guru.  

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pihak tata usaha 

dalam melakukan rekapitulasi keterlambatan guru adalah: 

1. Terdapat lebih dari 1000 baris data pada berkas excel 

kehadiran guru per bulan yang harus diperiksa satu-

persatu oleh tata usaha berdasarkan nama guru dan 

status kehadiran berupa “C/In” atau “C/Out”. 

2. Tata usaha harus menghitung satu-persatu jumlah guru 

yang melakukan keterlambatan kurang dari 5 menit atau 

lebih dari 5 menit. 

3. Seringkali terdapat duplikasi baris pada data yang 

menyebabkan bagian tata usaha harus mengeliminasi 

satu-persatu baris data yang sama. 

Berikut contoh berkas excel kehadiran guru yang digunakan 

sebagai bahan rekapitulasi untuk dijadikan pelaporan. 

Tabel 4.18 Contoh Data dari Tabel Kehadiran Guru 

Menggunakan Fingerprint 

No. 

Akun 
Nama Waktu Kondisi 

090 Wheni Marifatus 

Shol 

21/10/2019 6:34 C/In 

090 Wheni Marifatus 

Shol 

22/10/2019 6:37 C/In 

090 Wheni Marifatus 

Shol 

22/10/2019 6:37 C/In 

090 Wheni Marifatus 

Shol 

22/10/2019 17:06 C/Out 
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090 Wheni Marifatus 

Shol 

23/10/2019 6:37 C/In 

090 Wheni Marifatus 

Shol 

25/10/2019 6:51 C/In 

090 Wheni Marifatus 

Shol 

26/10/2019 7:37 C/Out 

090 Wheni Marifatus 

Shol 

26/10/2019 7:37 C/Out 

090 Wheni Marifatus 

Shol 

28/10/2019 6:16 C/In 

090 Wheni Marifatus 

Shol 

28/10/2019 6:16 C/In 

090 Wheni Marifatus 

Shol 

28/10/2019 17:32 C/Out 

090 Wheni Marifatus 

Shol 

28/10/2019 17:32 C/Out 

090 Wheni Marifatus 

Shol 

29/10/2019 6:24 C/In 

090 Wheni Marifatus 

Shol 

29/10/2019 6:24 C/In 

Kondisi saat ini pelaporan keterlambatan guru oleh bagian 

tata usaha adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 Alur Pelaporan Absensi Guru 
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Pembuatan dashboard untuk halaman keterlambatan guru 

diharapkan dapat mempersingkat alur rekapitulasi menjadi 

lebih singkat dan cepat sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 Alur Pelaporan Absensi Guru Menggunakan 

MS Power BI 

Untuk melakukan perhitungan absensi guru, terdapat 

beberapa aturan terkait berkas Excel yang digunakan antara 

lain: 

- Jika guru cek-in dua kali di tanggal yang sama, data 

yang digunakan adalah jam pada cek-in pertama. 

- Jika guru cek-in namun tidak melakukan cek-out saat 

jam kerja usai, guru tetap dihitung hadir. 

- Guru yang cek-in diluar batas normal, dikategorikan 

sebagai keterlambatan lebih dari 5 menit. 

- Pelaporan absensi guru hanya untuk pihak internal 

sekolah SMPIA 13 Surabaya. 

 

b. Halaman Data Jurnal Guru 

Halaman data jurnal guru memuat informasi terkait materi 

yang sudah diajarkan guru, nama guru yang mengajar, 

kelas, rombel, minggu pembelajaran, jam hadir, dan tahun 

ajaran. Halaman ini diperlukan dengan tujuan agak sekolah 

dapat memantau perkembangan guru dalam memberikan 



43 

 

 

 

materi ajar apakah sudah sesuai RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang berlaku.. 

4.3.4. Perancangan Arsitektur Sistem 

Pada perancangan arsitektur sistem dilakukan pemodelan 

arsitektur dashboard sesuai dengan data-data yang digunakan 

serta informasi yang dibutuhkan. Untuk mengolah nilai-nilai 

pada data yang digunakan, MS Power BI menyediakan fitur 

DAX (Data Analysis Expressions). DAX merupakan fitur yang 

memungkinkan pengguna untuk menghasilkan nilai atau ukuran 

baru yang tidak ada di dalam data aslinya [16]. Penulis 

menggunakan fitur DAX pada dashboard yang dibuat untuk 

menghitung status kehadiran siswa dan persentase 

perbandingan kehadiran. 

Berikut model arsitektur dashboard yang dibuat seperti pada 

gambar 4.3 

 

Gambar 4.5 Arsitektur Dashboard Siswa 
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Gambar 4.6 Arsitektur Dashboard Kehadiran Guru 

4.3.5. Perancangan Tata Letak Dashboard 

Pada langkah ini dilakukan perancangan tata letak dashboard 

yang akan dibuat sebagai bahan acuan saat melakukan 

konstruksi dashboard. Tata letak dirancang dengan mengacu 

pada dashboard yang sudah ada serta dengan beberapa 

perubahan yang disesuaikan dengan informasi yang diperoleh 

pada saat diagnosing dan brainstorming. 

Berikut rancangan layout setiap halaman pada dashboard sesuai 

pada gambar 4.4 sampai 4.9 
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Gambar 4.7 Halaman Kehadiran Siswa 

 

Gambar 4.8 Halaman Keterlambatan Siswa 
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Gambar 4.9 Halaman Ketidakhadiran Siswa 

 

Gambar 4.10 Halaman Rekapitulasi Absensi 
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Gambar 4.11 Halaman Keterlambatan Guru 

 

Gambar 4.12 Halaman Jurnal Guru 

Dikarenakan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala 

Besar) oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19 yang 

menyebabkan aktivitas di sekolah terhenti, peneliti cukup 

terkendala untuk melakukan uji prototipe sehingga uji prototipe 

dilakukan dengan bantuan pengguna diluar pihak sekolah. 
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Untuk pengujian di sekolah hanya dilakukan dengan diskusi ke 

pihak sekolah melalui media aplikasi obrolan daring. 

4.4. Perancangan Pengujian Dashboard 

Pada tahap ini penulis membuat rencana pengujian terhadap 

desain dashboard yang  dibuat terhadap pengguna dashboard. 

Pengujian dilakukan menggunakan Usability Testing (UT) 

untuk melihat apakah dashboard yang dibuat sudah sesuai 

dengan kebutuhan dan keluhan yang disampaikan oleh 

pengguna kepada penulis serta melihat seberapa mudah 

pengguna memahami desain dashboard yang dibuat oleh 

penulis. Penulis juga menyiapkan sejumlah skenario 

penggunaan dashboard bagi peserta pengujian. Tujuan dari 

pembuatan skenario ini adalah untuk melihat apakah desain 

dashboard yang dibuat oleh penulis dapat digunakan dengan 

mudah oleh calon pengguna atau malah mempersulit pengguna. 

4.4.1. Skenario Pengguna 

Berikut merupakan skenario pengguna yang dibuat oleh peneliti 

yang akan dilakukan oleh pengguna dashboard. 

Tabel 4.19 Skenario Pengguna Halaman Kehadiran Siswa 

ID 

Skenario 

Skenario ID Task Task List 

SHD01 Anda adalah seorang 

wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan. 

Anda ingin tahu kelas 

mana yang paling 

displin dari berdasarkan 

kehadiran siswa yang 

tepat waktu.  

THD01 Melihat 

halaman 

kehadiran siswa 

yang 

menampilkan 

angka 

kehadiran tepat 

waktu. 

SHD02 Anda adalah seorang 

wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan. 

THD02 Melihat 

halaman 

kehadiran 
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Anda ingin tahu kelas 

mana yang paling tidak 

displin dari angka 

kehadiran siswa yang 

terlambat.  

dashboard yang 

menampilkan 

angka 

kehadiran 

terlambat. 

SHD03 Setelah anda 

mendapatkan informasi 

kelas mana yang paling 

displin dan paling tidak 

displin, kepala sekolah 

ternyata meminta anda 

untuk melihat kelas 

mana yang paling 

displin dan paling tidak 

displin di bulan 

Februari 2020 saja. 

THD03 Pengguna 

mengklik 

tombol expand 

arrow pada 

tahun 2020. 

THD04 Pengguna 

mengklik box 

pada bulan 

Februari. 

Tabel 4.20 Skenario Pengguna Halaman Keterlambatan Siswa 

ID 

Skenario 

Skenario ID Task Task List 

STL01 Anda adalah seorang 

wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan. 

Anda ingin 

memperoleh 

informasi mengenai 

keterlambatan 

kehadiran siswa di 

sekolah. Anda ingin 

melihat secara sekilas 

apakah 

keterlambatan 

tersebut mengalami 

penurunan atau 

malah meningkat 

TTL01 Melihat halaman 

keterlambatan 

dashboard yang 

menampilkan 

grafik 

keterlambatan 

siswa. 



50 

 

 

 

jumlahnya dalam 

rentang 1 bulan. 

STL02 Anda seorang wali 

kelas 9A. Anda ingin 

memeroleh informasi 

keterlambatan untuk 

kelas anda pada 

bulan Februari 2020. 

TTL02 Pengguna 

memilih checkbox 

'9' pada bagian 

'Filter Kelas'. 

TTL02 Pengguna 

memilih checkbox 

'A' pada bagian 

'Filter Rombel'. 

TTL03 Pengguna 

mengklik expand 

arrow di tahun 

'2020 ' pada 

bagian 'Filter 

Waktu'. 

TTL04 Pengguna 

memilih checkbox 

'Februari' pada 

bagian 'Filter 

Waktu'. 

STL03 Setelah anda 

mendapatkan data 

keterlambatan kelas 

yang anda tangani 

yaitu kelas 9A, anda 

kemudian mencatat 5 

siswa dengan 

keterlambatan 

terbanyak untuk 

kemudian anda 

TTL05 Pengguna melihat 

5 nama siswa 

teratas pada 

bagian '10 Siswa 

dengan 

Keterlambatan 

Terbanyak'. 
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berikan teguran agar 

tidak terlambat lagi. 

Tabel 4.21 Skenario Pengguna Halaman Ketidakhadiran Siswa 

ID 

Skenario 

Skenario ID Task Task List 

STD01 Anda adalah seorang 

wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan. Anda 

ingin tahu kelas mana 

yang paling bermasalah 

dalam hal 

ketidakhadiran.  

TTD01 Melihat 

dashboard  

halaman 

ketidakhadiran 

yang 

menampilkan 

angka 

ketidakhadiran 

berdasarkan 

kategori izin, 

sakit, dan alfa. 

STD02 Setelah anda 

mendapatkan informasi 

kelas mana yang 

bermasalah, kepala 

sekolah ternyata 

meminta anda untuk 

melihat kelas mana 

yang paling bermasalah 

di bulan Februari 2020 

saja. 

TTD02 Pengguna 

mengklik 

tombol expand 

arrow pada 

tahun 2020 

pada bagian 

'Filter Waktu'. 

TTD03 Pengguna 

mengklik check 

box pada bulan 

'Februari' pada 

bagian 'Filter 

Waktu'. 
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STD03 Sebagai wakil kepala 

sekolah bagian 

kesiswaan, anda perlu 

memanggil 5 siswa 

paling bermasalah 

dalam hal 

ketidakhadiran dengan 

mencatat 5 siswa yang 

memiliki total 

ketidakhadiran berupa 

alfa/tanpa keterangan 

paling banyak. 

TTD04 Pengguna 

mengklik 

header kolom 

'Tanpa 

Keterangan' 

untuk 

mengurutkan 

jumlahnya. 

TTD05 Pengguna 

melihat 5 nama 

siswa teratas 

pada bagian 

'Daftar Siswa 

yang Tidak 

Hadir'. 

Tabel 4.22 Skenario Pengguna Halaman Rekapitulasi Absensi 

Siswa 

ID 

Skenario 

Skenario ID Task Task List 

SRK01 Anda adalah bagian 

tata usaha sekolah. 

Anda diminta oleh wali 

kelas 9A untuk 

membuat rekapitulasi 

absensi kehadiran. 

Oleh karena itu, anda 

ingin menampilkan 

informasi rekapitulasi 

kehadiran khusus 

untuk kelas 9 A di 

bulan Februari 2020. 

TRK01 Pengguna 

mengklik tombol 

expand arrow 

pada tahun 2020 

pada bagian 

'Filter Waktu'. 

TRK02 Pengguna 

mengklik check 

box pada bulan 

'Februari' pada 

bagian 'Filter 

Waktu'. 

TRK03 Pengguna 

mengklik check 

box pada kelas '9' 
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pada bagian 

'Filter Kelas'. 

TRK04 Pengguna 

mengklik box 

pada rombel 'A' 

pada bagian 

'Filter Rombel'. 

SRK02 Untuk memudahkan 

anda dalam membaca 

rekapitulasi, anda ingin 

mengurutkan hasil 

rekapitulasi 

berdasarkan nama 

siswa secara menurun 

dari A - Z 

TRK05 Pengguna 

mengklik header 

pada kolom 

'Nama Siswa' 

untuk 

mengurutkan 

secara menaik 

atau menurun 

Tabel 4.23 Skenario Pengguna Halaman Keterlambatan Guru 

ID 

Skenario 

Skenario ID Task Task List 

SGR01 Sebagai kepala sekolah 

anda ingin mengetahui 

guru yang melakukan 

keterlambatan paling 

banyak untuk karegori 

kurang dari 5 menit 

dan lebih dari 5 menit. 

TGR01 Pengguna 

melihat bar chart 

yang 

menampilkan 

angka 

keterlambatan 

guru kurang dari 

5 menit. 

TGR02 Pengguna 

melihat bar chart 

yang 

menampilkan 

angka 

keterlambatan 

guru lebih dari 5 

menit. 
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SGR02 Anda perlu mengetahui 

data keterlambatan 

guru pada bulan 

Oktober 2019. 

TGR03 Pengguna 

memilih 

checkbox bulan 

Oktober pada 

tahun 2019. 

SGR03 Anda perlu 

mengetahui guru mana 

yang paling banyak 

terlambat pada bulan 

November 2019. 

TGR04 Pengguna 

melihat bar chart 

yang 

menampilkan 

total 

keterlambatan 

guru. 

Tabel 4.24 Skenario Pengguna Halaman Jurnal Guru 

ID 

Skenario 

Skenario ID Task Task List 

SJG01 Anda adalah seorang 

kepala sekolah. Sebagai 

bahan rapat bulanan, 

anda memerlukan 

informasi jurnal guru 

untuk melihat sejauh 

mana materi-materi 

yang sudah diajarkan 

guru-guru di sekolah 

anda saat ini. Karena 

rapat diadakan pada 

minggu 19, maka anda 

memerlukan data jurnal 

pada minggu 18 untuk 

tahun ajaran ganjil 

2019/2020. 

TJG01 Pengguna 

memilih opsi 

'Ganjil 

2019/2020' 

pada bagian 

'Filter Tahun 

Ajaran'. 

TJG02 Pengguna 

mengklik check 

box pada 

minggu '18' 

pada bagian 

'Filter Minggu'. 

SJG02 Anda membutuhkan 

informasi jurnal guru 

cukup dari kelas 7 saja. 

TJG03 Pengguna 

mengklik check 

box pada kelas 
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'7' pada bagian 

'Filter Kelas'. 

SJG03 Anda ingin melihat 

waktu kehadiran guru 

dengan nama Agus 

Salim saja 

TJG04 Pengguna 

mengklik check 

box pada guru 

'Agus Salim' 

pada bagian 

'Filter Guru'. 

4.4.2. Usability Test Plan 

Peneliti menyiapkan rencangan pengujian menggunakan 

usability test bagi pengguna untuk mengevaluasi desain 

dashboard yang dibuat. Berikut usability test plan yang akan 

digunakan. 

Tabel 4.25 Rincian Pelaksanaan Usability Test Plan 

Tujuan 

Pengujian 

1. Untuk mengetahui apakah  pengguna dapat 

menyelesaikan suatu skenario/task. 

2. Untuk mengetahui    seberapa    puas pengguna   

terhadap   desain   prototipe yang  digunakan  

dengan  menggunakan open question. 

Responden 

Pengujian 

1. Pihak sekolah SMPIA 13 Surabaya yang 

meliputi guru, kepala/wakil kepala sekolah, 

dan bagian tata usaha. 

2. Masyarakat umum yang memiliki latar 

belakang sebagai guru/akademisi. 

Durasi 

Pengujian 

Usability Test akan dilakukan dengan estimasi 

waktu 60 menit dengan rincian sebagai berikut: 

1. Sesi pembukaan (5 menit) 

2. Sesi uji coba skenario (50 menit) 

3. Sesi wawancara (5 menit) 

Peran & 

Tanggung 

Jawab 

Penulis dalam kegiatan uji coba kegunaan ini   

akan   bertindak   sebagai   moderator, observer, 

logger sekaligus teknisi. 
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- Moderator   bertugas untuk   menyapa 

responden sekaligus memberikan instruksi 

mengenai task/skenario. 

- Observer bertugas untuk mengobservasi 

interaksi yang dilakukan  pengguna  dengan  

dashboard dan emosi wajah ketika 

menggunakannya. 

- Logger bertugas untuk mencatat semua 

kejadian yang terjadi beserta komentar yang   

keluar   dari   responden   ketika menggunakan 

dashboard. 

- Teknisi bertanggungjawab ketika terdapat    

masalah    terhadap    desain prototipe yang 

diujikan 

Metode & 

Evaluasi 

Evaluasi     terhadap     desain     prototipe 

dilakukan  dengan  menggunakan  cara kualitatif 

dengan rincian sebagai berikut. 

- Komentar pengguna ketika menggunakan 

desain prototipe. 

- Hasil wawancara kepada pengguna setelah 

menggunakan dashboard. 

- Ekspresi dan raut muka pengguna ketika 

menggunakan desain prototipe, 

Hasil dari pengujian kemudian disajikan dalam tabel Task 

Completion Rate sebagai berikut. 

Table 4.1 Contoh Task Completion Rate 

 Skenario 1 Skenario 2 

Task 1 Task 2 Task 1 Task 2 

Partisipan 1 3 2 2 3 

Partisipan 2 2 1 2 3 

Partisipan 3 3 2 1 2 

Keterangan: 
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3= Peserta pengujian dapat menyelesaikan task dengan cepat 

dan tanpa kendala (fully success). 

2 = Peserta pengujian dapat menyelesaikan task dengan kendala. 

1= Peserta pengujian tidak dapat menyelesaikan task yang 

diberikan.Berdasarkan data yang terdapat pada tabel Task 

Completion Rate, maka akan dihitung tingkat keberhasilan 

pengujian menggunakan rumus succes rate yang dijelaskan oleh 

Jakob Nielsen [17]. 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒(%) =  
∑ 𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒+(∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑥 0.5

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑠𝑘
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB V 

IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan mengenai implementasi dari perancangan 

yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya. Bagian implementasi akan 

menjelaskan mengenai lingkungan implementasi, pembuatan 

fitur-fitur aplikasi dalam bentuk kode, serta pengujian aplikasi.  

5.1. Konfigurasi Power BI 

Pada tahap ini penulis mempersiapkan konfigurasi yang 

diperlukan pada MS Power BI untuk pembuatan dashboard. 

Beberapa langkah yang dilakukan penulis pada tahap ini adalah 

sebagai berikut 

 Memuat Sumber Data 

Data yang digunakan pada pembuatan dashboard absensi 

adalah data Jurnal Guru, Kehadiran, Kelas, Kelas Siswa, 

Pengguna, dan Pengguna Sekolah. Konfigurasi sumber data 

untuk dashboard siswa menggunakan opsi sumber data ‘Web’ 

sedangkan untuk dashboard guru menggunakan berkas excel. 
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Gambar 5.1 Memlih Opsi Web sebagai Sumber Data 

 

Gambar 5.2 Memasukan URL yang Memuat Data 

Beberapa data yang perlu dimuat ke dalam MS Power BI untuk 

pembuatan dashboard meliputi sebagai berikut. 

a. Data Kehadiran Siswa 

Data Kehadiran memuat timestamp kehadiran dari pengguna 

yang terdaftar pada aplikasi absensi daring. 
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Gambar 5.3 Tabel Data Kehadiran 

b. Data Kelas 

Data Kelas memuat informasi umum kelas yang terdiri dari 

kelas 7, 8, dan 9 serta rombongan belajar A, B, dan C. 

 

Gambar 5.4 Tabel Kelas 

c. Data Kelas Siswa 

Data Kelas Siswa memuat informasi siswa yang terdaftar 

disertai kelas dan rombongan belajar sesuai tahun ajaran. 
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Gambar 5.5 Tabel Kelas Siswa 

d. Data Pengguna 

Data Pengguna memuat informasi pengguna yang terdaftar di 

aplikasi absensi daring.  

 

Gambar 5.6 Tabel Pengguna 

e. Data Pengguna Sekolah 

Data Pengguna Sekolah memuat informasi pengguna yang 

terkait dengan informasi sekolah. Pada data Pengguna Sekolah, 

pengguna dikategorikan menjadi siswa, admin, guru, pelatih, 

wakasek, atau kepsek. 
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Gambar 5.7 Tabel Pengguna Sekolah 

f. Data Kehadiran Guru 

Data yang digunakan pada halaman keterlambatan guru 

menggunakan berkas excel yang dijadikan satu folder. Hal ini 

dilakukan mengingat berkas excel kehadiran guru yang diterima 

oleh pihak sekolah diperoleh berdasarkan bulan sehingga akan 

terdapat banyak berkas excel.  

 

Gambar 5.8 Opsi Folder pada Sumber Data MS Power BI 

Berkas excel yang terdapat di dalam folder akan terbaca dan 

dimuat ke dalam MS Power BI. 
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Gambar 5.9 Berkas Excel Dimuat ke MS Power BI 

Data yang dimuat pada MS Power BI masih perlu diolah untuk 

membuat perhitungan atau relasi yang diperlukan sesuai 

kebutuhan dashboard. 

 Membersihkan Data 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang dimuat pada 

MS Power BI siap digunakan dengan melakukan pembersihan 

data. Menurut Jon Peltier [18], ada beberapa hal yang dapat 

dilakukan untuk membersihkan data antara lain sebagai berikut: 

5.1.2.1 Mengekstraksi Data 

Ekstraksi data dilakukan untuk memisahkan nilai pada suatu 

kolom menjadi dua kolom yang brbeda. Tujuan ekstraksi data 

adalah untuk mendapatkan nilai yang dibutuhkan agar dapat 

dilakukakn operasi yang tepat. Salah satu ekstraksi yang 

dilakukan ialah mengekstraksi data tanggal absensi pada data 

kehadiran guru. Terlebih dahulu duplikat kolom waktu untuk 

dijadikan kolom ekstraksi. 
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Gambar 5.10 Menduplikasi Kolom Waktu pada Power BI 

Hasil duplikasi kolom kemudian diekstrak untuk mendapatkan 

nilai jam pada kolom Waktu yang memiliki tipe data date/time. 
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Gambar 5.11 Mengekstrak Nilai Jam pada Kolom Waktu 

Kehadiran Guru 

Setelah mengekstraksi nilai hour, kolom waktu  perlu diubah 

menjadi date karena nilai hour sudah didapatkan dan disimpan 

pada kolom baru. 
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Gambar 5.12 Melakukan Transformasi Kolom pada Power BI 

5.1.2.2 Mengubah Nama Kolom 

Kolom yang diekstrak atau dibuat selama proses pembuatan 

dashboard perlu dilakukan perubahan nama. Hal ini bertujuan 

agar nama kolom yang digunakan sesuai dengan tujuan 

pembuatan dashboard serta menghindari kesalahpahaman 

apabila nama kolom tidak sesuai dengan data yang ditampilkan. 
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Gambar 5.13 Melakukan Rename pada Kolom 

Nama yang diberikan pada kolom harus sesuai dengan data yang 

ditampilkan. Pada contoh ini penulis melakukan rename pada 

kolom tanggal dan jam kehadiran guru. 
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Gambar 5.14 Pemberian Nama Kolom Baru pada Power BI 

5.1.2.3 Melakukan Agregasi Nilai 

Agregasi nilai dilakukan untuk memilih data tertentu agar 

perhitungan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dashboard. 

Penulis melakukan agregasi nilai pada data kehadiran guru, 

yaitu dengan mengambil nilai jam kehadiran terendah apabila 

guru melakukan cek-in lebih dari dua kali di tanggal yang sama 

menggunakan fitur Group By. 
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Gambar 5.15 Fitur Group By pada Power BI 

Untuk mengambil nilai jam terendah di tanggal yang sama, 

penulis melakukan grouping terhdapat semua kolom kecuali 

kolom “Jam” serta menggunakan agregasi dengan opsi operasi 

“MIN” pada kolom “Jam”. 
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Gambar 5.16 Tampilan Fitur Group By pada Power BI 

5.1.2.4 Mengeliminasi Baris Null 

Baris yang masih menyimpan nilai ’null’ dihilangkan karena 

dapat mengganggu hasil perhitungan yang diharapkan. Namun, 

untuk data yang diperbolehkan kosong tidak dihapus seperti 

email, no hp, atau, alamat pada data pengguna karena tidak 

memiliki keharusan untuk disimpan pada database. 
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Gambar 5.17 Contoh Baris Null pada Tabel 

Gambar 5.10 menunjukkan tabel Kehadiran Siswa yang 

menunjukkan masih terdapat baris yang memiliki nilai null 

pada kolom Kelas, Rombel, dan Ketua Kelas sehingga perlu 

dieliminasi agar tidak mengganggu perhitungan absensi 

yang akan dilakukan.  
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Gambar 5.18 Mengelimnasi Baris yang Memiliki nilai Null 

Pada gambar 5.11 dilakukan eliminasi data null pada kolom 

rombel. Hal ini dilakukan karena perhitungan absensi siswa 

dibuat berdasarkan masing-masing rombel. 

5.1.2.5 Mengeliminasi Baris Duplikat 

Baris yang duplikat dengan nilai yang sama persis di setiap 

kolomnya perlu dieliminasi agar tidak mengganggu perhitungan 

absensi. 
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Gambar 5.19 Contoh Duplikasi Data pada Tabel Kehadiran 

Guru 

Pada gambar 5.12, ditemukan sejumlah baris yang memiliki 

duplikasi data. Baris tersebut perlu dieliminasi karena dapat 

menggandakan rekapitulasi absensi guru. 
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Gambar 5.20 Mengeliminasi Baris Duplikat 

Gambar 5.13 menunjukkan pengeliminasian data duplikat pada 

MS Power BI. Sebelum dieliminasi, seluruh kolom perlu dipilih 

agar data duplikat yang dieliminasi merupakan data duplikat 

yang memiliki kesamaan berdasarkan seluruh kolom pada tabel. 

5.1.2.6 Mengganti Tipe Data 

Tipe data dari kolom yang akan digunakan harus memiliki 

kesesuaian dari tujuan penggunaan data tersebut. Pada gambar 

5.14 dan 5.15, terdapat perbedaan tipe data id_kelas pada tabel 

Kelas dan Kelas Siswa.  
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Gambar 5.21 Tipe Data ID Kelas pada Tabel Kelas 

 

Gambar 5.22 Tipe Data ID Kelas pada Tabel Kelas Siswa 

Pada tabel Kelas, tipe data id_kelas berupa integer sedangkan 

pada tabel Kelas Siswa tipe data id_kelas berupa text. Tipe data 

id_kelas perlu diubah agar kedua tabel dapat dilakukan join.  
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Gambar 5.23 Mengganti Tipe Data pada MS Power BI 

Tipe data kolom id_kelas pada tabel Kelas Siswa menjadi 

number menyesuaikan kolom id_kelas pada tabel Kelas. 

 Mengolah Data 

Pada langkah ini penulis mengolah data yang sudah dimasukkan 

agar dapat menampilkan informasi yang diperlukan. Data yang 

dimuat pada MS Power BI masih belum memiliki relasi antara 

1 tabel dengan tabel yang lain. Penulis melakukan join table 

menggunakan fitur Power Queries yang disediakan oleh MS 

Power BI untuk menghubungkan tabel yang diperlukan. 
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Gambar 5.24 Tampilan Fitur Merge pada Power BI 

 

Gambar 5.25 Memilih Kolom pada Tabel yang Digabungkan 
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Pada fitur merge, MS Power BI menyediakan opsi untuk 

memilih tipe join yang ingin dilakukan.  

 

Gambar 5.26 Fitur Opsi Join pada MS Power BI 

Penulis melakukan join pada tabel Kehadiran dan Jurnal Guru 

karena memerlukan data dari tabel yang berbeda. Pada tabel 

Kehadiran dilakukan join dengan tabel Kelas, Kelas Siswa, 

Pengguna, dan Pengguna Sekolah. Pada tabel Jurnal Guru 

dilakukan join dengan tabel Kelas. Berikut tampilan relasi antar 

tabel setelah dilakukan penggabungan yang dilakukan pada 

tabel Kehadiran dan Jurnal Guru. 
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Gambar 5.27 Relasi Tabel Setelah Dilakukan Penggabungan 

 Membuat Perhitungan Dashboard Siswa 

Pada langkah ini penulis membuat perhitungan nilai kehadiran 

dengan menggunakan fitur DAX pada MS Power BI. 

Perhitungan yang dibuat sesuai dengan kategori kehadiran 

pengguna, yaitu tepat waktu, terlambat, izin, sakit, dan tanpa 

keterangan. Berikut hasil pembuatan perhitungan kehadiran 

menggunakan DAX. 

a. Perhitungan Kehadiran Tepat Waktu 

Perhitungan kehadiran kategori tepat waktu diperoleh 

dengan menghitung semua pengguna yang memiliki nilai 0 

pada kolom ‘status kehadiran’ dari tabel ‘Kehadiran’. 

Berikut merupakan kueri DAX untuk mendapatkan total 

pengguna yang hadir tepat waktu. 
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Kode 5.1 Kueri Perhitungan Kehadiran Tepat Waktu 

b. Perhitungan Kehadiran Terlambat 

Perhitungan kehadiran kategori terlambat diperoleh dengan 

menghitung semua pengguna yang memiliki nilai 3 pada 

kolom ‘status kehadiran’ dari tabel ‘Kehadiran’. Berikut 

merupakan kueri DAX untuk mendapatkan total pengguna 

yang hadir terlambat. 

 

Kode 5.2 Kueri Perhitungan Kehadiran Terlambat 

c. Perhitungan Ketidakhadiran Sakit 

Perhitungan ketidakhadiran kategori sakit diperoleh dengan 

menghitung semua pengguna yang memiliki nilai 1 pada 

kolom ‘status kehadiran’ dari tabel ‘Kehadiran’. Berikut 

merupakan kueri DAX untuk mendapatkan total pengguna 

yang tidak hadir karena sakit. 

 

Kode 5.3 Kueri Perhitungan Ketidakhadiran karena Sakit 

d. Perhitungan Ketidakhadiran Izin 

jumlahTepatWaktu = CALCULATE( 
COUNTA('Kehadiran'[Pengguna.Nama 
Pengguna]), 'Kehadiran'[Status Kehadiran] 
IN { 0 })+0 

jumlahTerlambat = CALCULATE( 
COUNTA('Kehadiran'[Pengguna.Nama Pengguna]), 
'Kehadiran'[Status Kehadiran] IN { 3 })+0 

 

jumlahSakit= CALCULATE( 
COUNTA('Kehadiran'[Pengguna.Nama Pengguna]), 
'Kehadiran'[Status Kehadiran] IN { 1 })+0 
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Perhitungan ketidakhadiran kategori izin diperoleh dengan 

menghitung semua pengguna yang memiliki nilai 2 pada 

kolom ‘status kehadiran’ dari tabel ‘Kehadiran’. Berikut 

merupakan kueri DAX untuk mendapatkan total pengguna 

yang tidak hadir karena izin. 

 

Kode 5.4 Kueri Perhitungan Ketidakhadiran karena Izin 

e. Perhitungan Ketidakhadiran Tanpa Keterangan 

Perhitungan ketidakhadiran kategori tanpa keterangan 

diperoleh dengan menghitung semua pengguna yang 

memiliki nilai 4 pada kolom ‘status kehadiran’ dari tabel 

‘Kehadiran’. Berikut merupakan queri DAX untuk 

mendapatkan total pengguna yang tidak hadir tanpa 

keterangan. 

 

Kode 5.5 Kueri Perhitungan Ketidakhadiran Tanpa 

Keterangan 

 Membuat Perhitungan Dashboard Guru 

Pada langkah ini penulis membuat nilai pengukuran untuk 

menghitung guru yang melakukan keterlambatan kurang dari 5 

menit dan lebih dari 5 menit.. 

a. Kolom Status Kehadiran Guru 

Kolom status kehadiran guru menampilkan status kehadiran 

guru apakah terlambat kurang dari 5 menit atau lebih dari 5 

jumlahIzin = CALCULATE( 
COUNTA('Kehadiran'[Pengguna.Nama Pengguna]), 
'Kehadiran'[Status Kehadiran] IN { 2 })+0 

 

jumlahTanpaKeterangan = CALCULATE( 
COUNTA('Kehadiran'[Pengguna.Nama Pengguna]), 
'Kehadiran'[Status Kehadiran] IN { 4 })+0 
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menit. Jika waktu kehadiran di rentang pukul 07.00 – 07.05, 

maka status kehadiran guru bernilai terlambat kurang dari 5 

menit. Jika waktu kehadiran diatas pukul 07.05, makan 

status kehadiran guru bernilai terlambat lebih dari 5 menit.. 

 

Kode 5.6 Kueri Kolom Status Kehadiran Guru 

b. Perhitungan Keterlambatan Kurang dari 5 Menit 

Perhitungan total keterlambatan kurang dari 5 

menit.diperoleh dengan menghitung jumlah nama guru 

yang memiliki status kehadiran “terlambat kurang dari 5 

menit”. 

 

Kode 5.7 Kueri Total Keterlambatan Kurang dari 5 Menit 

c. Perhitungan Keterlambatan Lebih dari 5 Menit 

Perhitungan total keterlambatan lebih dari 5 

menit.diperoleh dengan menghitung jumlah nama guru 

yang memiliki status kehadiran “terlambat lebih dari 5 

menit”. 

statusKehadiran = 
IF('DashboardExcel'[Jam]>TIME(7,0,0) && 
'DashboardExcel'[Jam]<TIME(7,5,0) && 
'DashboardExcel'[Kondisi]="C/In","Telat 
Kurang dari 5 Menit", 
IF('DashboardExcel'[Jam]>TIME(7,5,0) && 
'DashboardExcel'[Kondisi]="C/In","Telat 
Lebih dari 5 Menit")) 

TelatKurang5Menit =  
CALCULATE(COUNTA('DashboardExcel'[Nama]),'Da
shboardExcel'[statusKehadiran]IN { "Telat 
Kurang dari 5 Menit" }) 
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Kode 5.8 Kueri Total Keterlambatan Lebih dari 5 Menit 

d. Perhitungan Total Keterlambatan 

Perhitungan total keterlambatan guru diperoleh dengan 

menjumlahkan keterlambatan guru kurang dari 5 menit dan 

lebih dari 5 menit.  

 

Kode 5.9 Kueri Total Keterlambatan Guru 

 Implementasi Desain Dashboard 

Pada tahap ini dilakukan implementasi terhadap desain 

prototipe dashboard yang sudah dibuat. Penulis 

mengembangkan dashboard dengan melibatkan pihak sekolah 

melalui media daring dikarenakan ketidakmampuan penulis 

untuk dapat bertemu secara langsung dengan pihak sekolah 

selama masa pandemi COVID-19. Berikut hasil implementasi 

desain dashboard yang dilakukan oleh penulis: 

TelatKurang5Menit =  
CALCULATE(COUNTA('DashboardExcel'[Nama]),'Da
shboardExcel'[statusKehadiran]IN { "Telat 
Lebih dari 5 Menit" }) 

 

M_TotalKeterlambatan = 
[TelatKurang5Menit]+[TelatLebih5Menit] 
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 Halaman Kehadiran Siswa 

 

Gambar 5.28 Tampilan Halaman Kehadiran Siswa 

Informasi komponen yang digunakan pada dashboard halaman 

kehadiran siswa ditampilkan sebagai berikut: 

Table 5.1 Komponen Dashboard Halaman Kehadiran Siswa 

No Bagian Nama Visual Deskripsi Bentuk 

Visual 

1 Detail Angka 

Kehadiran Tepat 

Waktu Siswa Per 

Kelas. 

Memperlihatkan 

jumlah siswa 

yang hadir tepat 

waktu. 

Bar Chart 

2 Detail Angka 

Kehadiran 

Terlambat Siswa 

Per Kelas. 

Memperlihatkan 

jumlah siswa 

yang hadir 

terlambat. 

Bar Chart 

3 Trend Jumlah 

Kehadiran Tepat 

Waktu per Kelas 

diurutkan. 

Mengurutkan 

jumlah 

Kehadiran per 

kelas. 

Tabel 
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4 Trend Jumlah 

Keterlambatan 

per Kelas 

diurutkan. 

Mengurutkan 

jumlah 

Keterlambatan 

per kelas. 

Tabel 

5 Filter Filter Waktu Pengguna dapat 

memilih data 

yang ingin 

ditampilkan 

berdasarkan 

hierarki waktu. 

Slicer 

 Halaman Keterlambatan Siswa 

 

Gambar 5.29 Tampilan Halaman Keterlambatan Siswa 

Informasi komponen yang digunakan pada dashboard halaman 

keterlambatan siswa ditampilkan sebagai berikut: 

Table 5.2 Komponen Dashboard Halaman Keterlambatan Siswa 

No Bagian Nama Visual Deskripsi Bentuk 

Visual 

1 Trend 10 Siswa Dengan 

Keterlambatan 

Terbanyak 

Mengurutkan 10 

Siswa dengan 

jumlah 

Bar Chart 
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keterlambatan 

terbanyak. 

2 Trend Grafik 

Keterlambatan 

Siswa Per Hari 

berdasarkan 

kelas 

Menampilkan 

grafik 

keterlambatan 

siswa 

berdasarkan 

kelas per hari. 

Bar Chart 

3 Filter Filter Waktu Pengguna dapat 

memilih data 

yang ingin 

ditampilkan 

berdasarkan 

hierarki waktu. 

Slicer 

4 Filter Filter Rombel Pengguna dapat 

memilih data 

yang ingin 

ditampilkan 

berdasarkan 

rombel. 

Slicer 

5 Filter Filter Kelas Pengguna dapat 

memilih data 

yang ingin 

ditampilkan 

berdasarkan 

hierarki kelas. 

Slicer 
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 Halaman Ketidakhadiran Siswa 

 

Gambar 5.30 Tampilan Halaman Ketidakhadiran Siswa 

Informasi komponen yang digunakan pada dashboard halaman 

ketidakhadiran siswa ditampilkan sebagai berikut: 

Table 5.3 Informasi Komponen Dashboard Halaman 

Ketidakhadiran Siswa 

No Bagian Nama Visual Deskripsi Bentuk 

Visual 

1 Detail Angka Siswa 

Sakit Per Kelas. 

Memperlihatkan 

jumlah siswa 

yang tidak hadir 

karena sakit. 

Bar Chart 

2 Detail Angka Siswa 

Sakit Per Izin. 

Memperlihatkan 

jumlah siswa 

yang tidak hadir 

karena izin. 

Bar Chart 

3 Detail Angka Siswa 

Alfa Per Kelas.. 

Memperlihatkan 

jumlah siswa 

yang tidak hadir 

Bar Chart 
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tanpa 

keterangan. 

4 Trend Daftar Siswa 

yang Tidak 

Hadir. 

Menampilkan 

seluruh siswa 

yang tidak hadir 

beserta jumlah 

ketidakhadiran 

berdasarkan 

filter yang 

dipilh. 

Tabel 

5 Filter Filter Waktu Pengguna dapat 

memilih data 

yang ingin 

ditampilkan 

berdasarkan 

hierarki waktu. 

Slicer 

 Halaman Rekapitulasi Absensi Siswa 

 

Gambar 5.31 Tampilan Halaman Rekapitulasi Absensi Siswa 

Informasi komponen yang digunakan pada dashboard halaman 

rekapitulasi absensi siswa ditampilkan sebagai berikut: 
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Table 5.4 Informasi Komponen Dashboard Halaman 

Rekapitulasi Absensi Siswa 

No Bagian Nama Visual Deskripsi Bentuk 

Visual 

1 Detail Rekapitulasi 

Absensi Siswa 

SMP Islam Al-

Azhar 13 

Surabaya. 

Menampilkan 

tabel data 

rekapitulasi 

absensi siswa. 

Tabel 

2 Filter Filter Waktu Pengguna dapat 

memilih data 

rekapitulasi 

absensi yang 

ingin 

ditampilkan 

berdasarkan 

hierarki waktu. 

Slicer 

3 Filter Filter Rombel Pengguna dapat 

memilih data 

rekapitulasi 

absensi yang 

ingin 

ditampilkan 

berdasarkan 

rombel. 

Slicer 

4 Filter Filter Kelas Pengguna dapat 

memilih data 

rekapitulasi 

absensi yang 

ingin 

ditampilkan 

berdasarkan 

kelas. 

Slicer 
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 Halaman Keterlambatan Guru 

 

Gambar 5.32 Tampilan Dashboard Halaman Keterlambatan 

Guru 

Informasi komponen yang digunakan pada dashboard halaman 

keterlambatan guru ditampilkan sebagai berikut: 

Table 5.5 Informasi Komponen Dashboard Halaman 

Keterlambatan Guru 

No Bagian Nama Visual Deskripsi Bentuk 

Visual 

1 Detail Angka 

Keterlambatan 

Kurang dari 5 

Menit 

 

Mengurutkan 

jumlah 

keterlambatan 

guru kategori 

kurang dari 5 

menit. 

Bar Chart 

2 Detail Angka 

Keterlambatan 

Lebih dari 5 

Menit 

 

Mengurutkan 

jumlah 

keterlambatan 

guru kategori 

Bar Chart 
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lebih dari 5 

menit. 

3 Detail Total 

Keterlambatan 

Guru 

Mengurutkan 

jumlah 

keterlambatan 

guru. 

Bar Chart 

4 Filter Filter Waktu Pengguna dapat 

memilih data 

yang ingin 

ditampilkan 

berdasarkan 

hierarki waktu. 

Slicer 

 Halaman Jurnal Guru 

 

Gambar 5.33 Tampilan Halaman Jurnal Guru 

Informasi komponen yang digunakan pada dashboard halaman 

jurnal guru ditampilkan sebagai berikut: 

Table 5.6 Informasi Komponen Dashboard Halaman Jurnal 

Guru 

No Bagian Nama Visual Deskripsi Bentuk 

Visual 
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1 Detail Data Jurnal Guru 

SMP Islam Al-

Azhar 13 

Surabaya. 

Menampilkan 

tabel data jurnal 

guru yang diurut 

berdasarkan 

minggu 

pembelajaran. 

Tabel 

2 Filter Filter Guru Pengguna dapat 

memilih data 

jurnal guru yang 

ingin 

ditampilkan 

berdasarkan 

nama guru. 

Slicer 

3 Filter Filter Tahun 

Ajaran 

Pengguna dapat 

memilih data 

jurnal guru yang 

ingin 

ditampilkan 

berdasarkan 

tahun ajaran. 

Slicer 

4 Filter Filter Minggu 

ke- 

Pengguna dapat 

memilih data 

jurnal guru yang 

ingin 

ditampilkan 

berdasarkan 

minggu 

pembelajaran. 

Slicer 

5 Filter Filter Kelas Pengguna dapat 

memilih data 

jurnal guru yang 

ingin 

ditampilkan 

berdasarkan 

kelas yang 

diajarkan. 

Slicer 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan analisis 

terhadap hasil yang diperoleh dari proses implementasi 

penelitian. 

6.1. Hasil Pengujian Usability Testing 

Pada tahap ini penulis melakukan pengujian desain dashboard 

yang telah dibuat untuk melihat tingkat keberhasilan pengguna 

dari percobaan penggunaan dashboard berdasarkan skenario. 

Pengujian desain dashboard dilakukan terhadap sejumlah 

pengguna yang tidak terkait dengan SMPIA 13 Surabaya. Hasil 

pengujian digunakan oleh penulis sebagai pertimbangan untuk 

melakukan perbaikan dashboard yang kemudian disampaikan 

ke pihak sekolah untuk disetujui atau ditolak. Berikut hasil 

pengujian yang dilakukan oleh penulis 

 Halaman Kehadiran Siswa 

Tabel 6.1 Hasil Pengujian Halaman Kehadiran Siswa pada 

Partisipan 1 

Nama Partisipan :Intan Pawrezki 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SHD01 THD01 3 

SHD02 THD02 2 

SHD03 THD03 2 

THD04 3 

Berdasarkan tabel 6.1, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   (6 + (4 x 0.5))/12 × 100% 
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Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 1 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman kehadiran siswa 

dengan nilai keberhasilan 67%. 

Tabel 6.2 Hasil Pengujian Halaman Kehadiran Siswa pada 

Partisipan 2 

Nama Partisipan :Shafira Putri Priyanti 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SHD01 THD01 3 

SHD02 THD02 3 

SHD03 THD03 3 

THD04 3 

Berdasarkan tabel 6.2, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   12/12 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 2 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman kehadiran siswa 

dengan nilai keberhasilan 100%. 

Tabel 6.3 Hasil Pengujian Halaman Kehadiran Siswa pada 

Partisipan 3 

Nama Partisipan :Iga Afifah Rahmadini 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SHD01 THD01 3 

SHD02 THD02 3 
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SHD03 THD03 2 

THD04 2 

Berdasarkan tabel 6.3, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   (6 + (4 x 0.5))/12 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 3 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman kehadiran siswa 

dengan nilai keberhasilan 67%. 

Tabel 6.4 Hasil Pengujian Halaman Kehadiran Siswa pada 

Partisipan 4 

Nama Partisipan : Catur Kukuh Yulianto 

Pekerjaan : Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SHD01 THD01 3 

SHD02 THD02 3 

SHD03 THD03 2 

THD04 3 

Berdasarkan tabel 6.4, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   (9 + (2 x 0.5))/12 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 4 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman kehadiran siswa 

dengan nilai keberhasilan 83%. 

Tabel 6.5 Hasil Pengujian Halaman Kehadiran Siswa pada 

Partisipan 5 

Nama Partisipan : Dwi Ayu Lestari 
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Pekerjaan : Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SHD01 THD01 3 

SHD02 THD02 3 

SHD03 THD03 3 

THD04 3 

Berdasarkan tabel 6.5, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   12/12 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 5 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan Halaman kehadiran siswa 

dengan nilai keberhasilan 100%. 

 Halaman Keterlambatan Siswa 

Tabel 6.6 Hasil Pengujian Halaman Keterlambatan Siswa pada 

Partisipan 1 

Nama Partisipan :Intan Pawrezki 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

STL01 TTL01 2 

STL02 TTL02 3 

TTL03 3 

TTL04 3 

TTL05 3 

STL03 TTL06 3 
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Berdasarkan tabel 6.6, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   (15 + (2 x 0.5))/18 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 1 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman keterlambatan 

siswa dengan nilai keberhasilan 89%. 

Tabel 6.7 Hasil Pengujian Halaman Keterlambatan Siswa pada 

Partisipan 2 

Nama Partisipan :Shafira Putri Priyanti 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

STL01 TTL01 2 

STL02 TTL02 2 

TTL03 2 

TTL04 3 

TTL05 3 

STL03 TTL06 3 

Berdasarkan tabel 6.7, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   (9 + (6 x 0.5))/18 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 2 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman keterlambatan 

siswa dengan nilai keberhasilan 67%. 

Tabel 6.8 Hasil Pengujian Halaman Keterlambatan Siswa pada 

Partisipan 3 

Nama Partisipan :Iga Afifah Rahmadini 
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Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

STL01 TTL01 3 

STL02 TTL02 2 

TTL03 2 

TTL04 3 

TTL05 3 

STL03 TTL06 3 

Berdasarkan tabel 6.8, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   (12 + (4 x 0.5))/18 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 3 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman keterlambatan 

siswa dengan nilai keberhasilan 78%. 

Tabel 6.9 Hasil Pengujian Halaman Keterlambatan Siswa pada 

Partisipan 4 

Nama Partisipan : Catur Kukuh Yulianto 

Pekerjaan : Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

STL01 TTL01 2 

STL02 TTL02 3 

TTL03 3 

TTL04 3 

TTL05 3 

STL03 TTL06 3 
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Berdasarkan tabel 6.9, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   (15 + (2 x 0.5))/18 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 4 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman keterlambatan 

siswa dengan nilai keberhasilan 89%. 

Tabel 6.10 Hasil Pengujian Halaman Keterlambatan Siswa pada 

Partisipan 5 

Nama Partisipan : Dwi Ayu Lestari 

Pekerjaan : Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

STL01 TTL01 2 

STL02 TTL02 3 

TTL03 3 

TTL04 3 

TTL05 3 

STL03 TTL06 3 

Berdasarkan tabel 6.10, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   (15 + (2 x 0.5))/18 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 5 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman keterlambatan 

siswa dengan nilai keberhasilan 89%. 
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 Halaman Ketidakhadiran Siswa 

Tabel 6.11 Hasil Pengujian Halaman Ketidakhadiran Siswa pada 

Partisipan 1 

Nama Partisipan :Intan Pawrezki 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

STD01 TTD01 3 

STD02 TTD02 3 

TTD03 3 

STD03 TTD04 3 

TTD05 3 

Berdasarkan tabel 6.11, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   15/15 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 1 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman ketidakhadiran 

siswa dengan nilai keberhasilan 100%. 

Tabel 6.12 Hasil Pengujian Halaman Ketidakhadiran Siswa pada 

Partisipan 2 

Nama Partisipan :Shafira Putri Priyanti 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

(1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

STD01 TTD01 2 

STD02 TTD02 3 

TTD03 3 
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STD03 TTD04 3 

TTD05 3 

Berdasarkan tabel 6.12, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   (12 + (2 x 0.5))/15 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 2 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman ketidakhadiran 

siswa dengan nilai keberhasilan 87%. 

Tabel 6.13 Hasil Pengujian Halaman Ketidakhadiran Siswa pada 

Partisipan 3 

Nama Partisipan :Iga Afifah Rahmadini 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

STD01 TTD01 2 

STD02 TTD02 3 

TTD03 3 

STD03 TTD04 2 

TTD05 3 

Berdasarkan tabel 6.13, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   (9 + (4 x 0.5))/15 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 3 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman ketidakhadiran 

siswa dengan nilai keberhasilan 73%. 
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Tabel 6.14 Hasil Pengujian Halaman Ketidakhadiran Siswa pada 

Partisipan 4 

Nama Partisipan : Catur Kukuh Yulianto 

Pekerjaan : Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

STD01 TTD01 3 

STD02 TTD02 3 

TTD03 3 

STD03 TTD04 3 

TTD05 3 

Berdasarkan tabel 6.14, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   15/15 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 4 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman ketidakhadiran 

siswa dengan nilai keberhasilan 100%. 

Tabel 6.15 Hasil Pengujian Halaman Ketidakhadiran Siswa pada 

Partisipan 5 

Nama Partisipan : Dwi Ayu Lestari 

Pekerjaan : Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

STD01 TTD01 3 

STD02 TTD02 3 

TTD03 3 

STD03 TTD04 3 
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TTD05 3 

Berdasarkan tabel 6.15 apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   15/15 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 5 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman ketidakhadiran 

siswa dengan nilai keberhasilan 100%. 

 Halaman Rekapitulasi Absensi Siswa 

Tabel 6.16 Hasil Pengujian Halaman Rekapitulasi Absensi Siswa 

pada Partisipan 1 

Nama Partisipan :Intan Pawrezki 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SRK01 TRK01 3 

TRK02 3 

TRK03 3 

TRK04 3 

SRK02 TRK05 3 

Berdasarkan tabel 6.16, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   15/15 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 1 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman rekapitulasi 

absensi siswa dengan nilai keberhasilan 100%. 
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Tabel 6.17 Hasil Pengujian Halaman Rekapitulasi Absensi Siswa 

pada Partisipan 2 

Nama Partisipan :Shafira Putri Priyanti 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SRK01 TRK01 3 

TRK02 3 

TRK03 3 

TRK04 3 

SRK02 TRK05 3 

Berdasarkan tabel 6.17, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   15/15 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 2 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman rekapitulasi 

absensi siswa dengan nilai keberhasilan 100%. 

Tabel 6.18 Hasil Pengujian Halaman Rekapitulasi Absensi Siswa 

pada Partisipan 3 

Nama Partisipan :Iga Afifah Rahmadini 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SRK01 TRK01 3 

TRK02 3 

TRK03 3 

TRK04 3 
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SRK02 TRK05 2 

Berdasarkan tabel 6.18, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑒 =   (12 + (2 x 0.5))/15 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 3 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman rekapitulasi 

absensi siswa dengan nilai keberhasilan 87%. 

Tabel 6.19 Hasil Pengujian Halaman Rekapitulasi Absensi Siswa 

pada Partisipan 4 

Nama Partisipan : Catur Kukuh Yulianto 

Pekerjaan : Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SRK01 TRK01 3 

TRK02 3 

TRK03 3 

TRK04 3 

SRK02 TRK05 3 

Berdasarkan tabel 6.19, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   15/15 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 4 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman rekapitulasi 

absensi siswa dengan nilai keberhasilan 100%. 

Tabel 6.20 Hasil Pengujian Halaman Rekapitulasi Absensi Siswa 

pada Partisipan 5 

Nama Partisipan : Dwi Ayu Lestari 
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Pekerjaan : Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SRK01 TRK01 3 

TRK02 3 

TRK03 3 

TRK04 3 

SRK02 TRK05 3 

Berdasarkan tabel 6.20, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   15/15 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 5 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman rekapitulasi 

absensi siswa dengan nilai keberhasilan 100%. 

 Halaman Keterlambatan Guru 

Tabel 6.21 Hasil Pengujian Halaman Keterlambatan Guru pada 

Partisipan 1 

Nama Partisipan :Intan Pawrezki 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SGR01 TGR01 3 

TGR02 3 

SGR02 TGR03 3 

SGR03 TGR04 3 

Berdasarkan tabel 6.21, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 
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𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   12/12 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 1 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman keterlambatan 

guru dengan nilai keberhasilan 100%. 

Tabel 6.22 Hasil Pengujian Halaman Keterlambatan Guru pada 

Partisipan 2 

Nama Partisipan :Shafira Putri Priyanti 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SGR01 TGR01 3 

TGR02 3 

SGR02 TGR03 3 

SGR03 TGR04 3 

Berdasarkan tabel 6.22, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   12/12 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 2 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman keterlambatan 

guru dengan nilai keberhasilan 100%. 

Tabel 6.23 Hasil Pengujian Halaman Keterlambatan Guru pada 

Partisipan 3 

Nama Partisipan :Iga Afifah Rahmadini 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 
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SGR01 TGR01 3 

TGR02 2 

SGR02 TGR03 3 

SGR03 TGR04 3 

Berdasarkan tabel 6.23, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   (9 + (2 x 0.5) )/12 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 3 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman keterlambatan 

guru dengan nilai keberhasilan 83%. 

Tabel 6.24 Hasil Pengujian Halaman Keterlambatan Guru pada 

Partisipan 4 

Nama Partisipan : Catur Kukuh Yulianto 

Pekerjaan : Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SGR01 TGR01 3 

TGR02 3 

SGR02 TGR03 3 

SJG03 TGR04 3 

Berdasarkan tabel 6.24, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   12/12 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 4 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman keterlambatan 

guru dengan nilai keberhasilan 100%. 
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Tabel 6.25 Hasil Pengujian Halaman Keterlambatan Guru pada 

Partisipan 5 

Nama Partisipan : Dwi Ayu Lestari 

Pekerjaan : Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SGR01 TGR01 3 

TGR02 3 

SGR02 TGR03 3 

SGR03 TGR04 3 

Berdasarkan tabel 6.25, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   12/12 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 5 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan Halaman Keterlambatan 

Guru dengan nilai keberhasilan 100%. 

 Halaman Jurnal Guru 

Tabel 6.26 Hasil Pengujian Halaman Jurnal Guru pada 

Partisipan 1 

Nama Partisipan :Intan Pawrezki 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SJG01 TJG01 3 

TJG02 2 

SJG02 TJG03 3 
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SJG03 TJG04 3 

Berdasarkan tabel 6.26, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   (9 + (2 x 0.5))/12 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 1 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman jurnal guru 

dengan nilai keberhasilan 83%. 

Tabel 6.27 Hasil Pengujian Halaman Jurnal Guru pada 

Partisipan 2 

Nama Partisipan :Shafira Putri Priyanti 

Pekerjaan :Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SJG01 TJG01 2 

TJG02 3 

SJG02 TJG03 3 

SJG03 TJG04 3 

Berdasarkan tabel 6.27, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   (9 + (2 x 0.5))/12 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 2 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman jurnal guru 

dengan nilai keberhasilan 83%. 

Tabel 6.28 Hasil Pengujian Halaman Jurnal Guru pada 

Partisipan 3 

Nama Partisipan :Iga Afifah Rahmadini 

Pekerjaan :Mahasiswa 
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ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SJG01 TJG01 3 

TJG02 3 

SJG02 TJG03 3 

SJG03 TJG04 3 

Berdasarkan tabel 6.28, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   12/12 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 3 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman jurnal guru 

dengan nilai keberhasilan 100%. 

Tabel 6.29 Hasil Pengujian Halaman Jurnal Guru pada 

Partisipan 4 

Nama Partisipan : Catur Kukuh Yulianto 

Pekerjaan : Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SJG01 TJG01 3 

TJG02 3 

SJG02 TJG03 3 

SJG03 TJG04 3 

Berdasarkan tabel 6.29, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   12/12 × 100% 
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Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 4 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman jurnal guru 

dengan nilai keberhasilan 100%. 

Tabel 6.30 Hasil Pengujian Halaman Jurnal Guru pada 

Partisipan 5 

Nama Partisipan : Dwi Ayu Lestari 

Pekerjaan : Mahasiswa 

ID Skenario ID Task Nilai Keberhasilan 

 (1=Gagal, 2=Berhasil dengan 

kendala, 3=Berhasil tanpa kendala) 

SJG01 TJG01 3 

TJG02 3 

SJG02 TJG03 3 

SJG03 TJG04 3 

Berdasarkan tabel 6.30, apabila  dimasukkan ke dalam rumus 

success rate, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 =   12/12 × 100% 

Berdasarkan perhitungan diatas, partisipan 5 berhasil 

menyelesaikan skenario penggunaan halaman jurnal guru 

dengan nilai keberhasilan 100%. 

 Penyampaian Hasil Akhir Dashboard ke SMPIA 13 

Surabaya 

Pada tahap ini penulis menyampaikan implementasi perbaikan 

dashboard beserta pengujian yang telah dilakukan oleh penulis 

kepada pihak sekolah SMPIA 13 Surabaya untuk mengetahui 

apakah seluruh kebutuhan baik fitur maupun desain dashboard 

sudah sesuai kebutuhan pihak sekolah. Penyampaian hasil akhir 

dashboard dilakukan oleh penulis dan dosen pembimbing 

bersama wakil kepala sekolah dan bagian tata usaha  SMPIA 13 

Surabaya.  
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Adapun hasil yang diperoleh oleh penulis pada tahap ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Desain dashboard sudah sangat cukup, hanya mungkin 

perlu disesuaikan beberapa hal seperti penggunaan aset 

gambar dapat menggunakan aset gambar yang dimiliki oleh 

Al Azhar. Header pada dashboard bisa diganti dengan 

gambar batiknya Al-Azhar 

b. Fitur yang disediakan sudah cukup baik daripada dashboard 

versi halaman website. Namun, masih diperlukan 

pembiasaan dalam menggunakan fitur karena ada sedikit 

perbedaan cara kerja fitur antara dashboard versi website 

dan dashboard yang dibuat oleh penulis. 

c. Pihak SMPIA 13 Surabaya menginginkan adanya video 

tutorial penggunaan aplikasi dashboard dikarenakan saat ini 

dari sekolah tidak dapat menyediakan fasilitas untuk 

menyelenggarakan pelatihan dikarenakan masa pandemi. 

 Hasil Akhir Tampilan Dashboard 

Pada sub-bab ini menjelaskan hasil akhir dari aplikasi 

dashboard yang telah disetujui oleh sekolah dan akan 

dioperasikan oleh bagian tata usaha sekolah. Terdapat beberapa 

perubahan dan penambahan elemen pada halaman dashboard, 

yaitu pada halaman kehadiran siswa, halaman keterlambatan 

siswa, dan halaman ketidakhadiran siswa. Perubahan ini 

didasarkan pada hasil pengujian halaman dashboard yang 

dilakukan oleh penulis yang kemudian didiskusikan kepada 

pihak sekolah SMPIA 13 Surabaya. Berikut hasil akhir dari 

aplikasi dashboard yang telah dibuat oleh penulis. 

 Halaman Kehadiran Siswa 

Pada halaman kehadiran siswa yang telah dibuat penulis 

terdapat perubahan elemen dashboard, yaitu mengganti elemen 

tabel dengan elemen line chart. Perubahan ini didasarkan pada 
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hasil pengujian halaman dashboard yang dilakukan oleh penulis 

yang kemudian disampaikan ke pihak SMPIA 13 Surabaya.  

 

Gambar 6.1 Tampilan Akhir Dashboard Halaman Kehadiran 

Siswa 

Penggunaan elemen tabel pada halaman kehadiran siswa 

sebelum dilakukan perubahan dinilai kurang efektif 

dikarenakan sudah terdapat bar chart yang menunjukkan  jumlah  

kehadiran dan keterlambatan sehingga elemen tabel digantikan 

dengan elemen line chart yang menampilkan total kehadiran 

tepat waktu dan total kehadiran terlambat. Elemen line chart 

dipilih dengan tujuan agar dapat melihat kenaikan maupun 

penurunan kedisplinan siswa dalam satuan bulan. Selain itu, 

penulis juga menambahkan filter kelas dan filter rombel yang 

didasarkan pada permintaan pihak sekolah saat penulis 

menyampaikan dashboard yang sudah diimplementasikan. 

 Halaman Keterlambatan Siswa 

Pada halaman keterlambatan siswa yang telah dibuat penulis 

terdapat perubahan elemen dashboard, yaitu mengganti 

parameter hari menjadi parameter bulan pada line chart 

keterlambatan siswa. Perubahan ini didasarkan pada hasil 
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pengujian halaman dashboard yang dilakukan oleh penulis yang 

kemudian disampaikan ke pihak SMPIA 13 Surabaya. 

 

Gambar 6.2 Tampilan Akhir Dashboard Halaman 

Keterlambatan Siswa 

Penggunaan parameter hari/tanggal pada line chart “Grafik 

Keterlambatan Siswa” dinilai cukup membingungkan untuk 

menyimpulkan apakah suatu kelas atau salah satu siswa 

mengalami kenaikan atau penurunan angka keterlambatan 

dalam rentang waktu per bulan. Selain itu, penulis memberikan 

conditional formatting pada kolom “Total Keterlambatan” 

yang terdapat pada tabel “10 Siswa dengan Keterlambatan 

Terbanyak”. Hal ini didasarkan pada peraturan sekolah yang 

menyebutkan bahwa siswa hanya diperbolehkan 3 kali 

terlambat dalam satu bulan. 

 Halaman Ketidakhadiran Siswa 

Pada halaman ketidakhadiran siswa penulis menambahkan 

halaman baru, yaitu halaman ketidakhadiran khusus untuk 

siswa. Halaman ini bertujuan untuk melihat secara detail jumlah 

ketidakhadiran per individu siswa. Penambahan halaman ini 
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didasarkan pada kebutuhan pihak sekolah untuk melihat 

persentase ketidakhadiran yang disesuaikan dengan surat edaran 

kemdikbud yang menyebutkan bahwa salah satu pertimbangan 

kelulusan siswa adalah minimal hadir 90% dalam 1 tahun ajaran 

[19]. 

 

Gambar 6.3 Tampilan Akhir Halaman Ketidakhadiran Siswa 

per Kelas 
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Gambar 6.4 Tampilan Akhir Halaman Ketidakhadiran Siswa 

per Siswa 

 Halaman Rekapitulasi Absensi Siswa 

Pada Hhalaman rekapitulasi absensi siswa penulis tidak 

melakukan perubahan elemen dashboard. Penulis 

mengkustomisasi tampilan untuk menambah nuansa SMPIA 13 

Surabaya serta menambahkan elemen kartu “Terakhir 

Diperbarui” untuk menginformasikan pengguna tanggal 

terbaru ketika data diperbarui pada dashboard. Berikut tampilan 

akhir dari halaman rekapitulasi absensi siswa. 
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Gambar 6.5 Tampilan Akhir Halaman Rekapitulasi Absensi 

Siswa 

 Halaman Keterlambatan Guru 

Pada Halaman Keterlambatan Guru penulis tidak melakukan 

perubahan elemen dashboard. Penulis mengkustomisasi 

tampilan untuk menambah nuansa SMPIA 13 Surabaya serta 

menambahkan elemen kartu “Terakhir Diperbarui” untuk 

menginformasikan pengguna tanggal terbaru ketika data 

diperbarui pada dashboard. Berikut tampilan akhir dari halaman 

keterlambatan guru. 
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Gambar 6.6 Tampilan Akhir Halaman Keterlambatan Guru 

 Halaman Jurnal Guru 

Pada Halaman Jurnal Guru penulis tidak melakukan perubahan 

elemen dashboard. Penulis mengkustomisasi tampilan untuk 

menambah nuansa SMPIA 13 Surabaya serta menambahkan 

elemen kartu “Terakhir Diperbarui” untuk menginformasikan 

pengguna tanggal terbaru ketika data diperbarui pada 

dashboard. Berikut tampilan akhir dari halaman jurnal guru. 
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Gambar 6.7 Tampilan Akhir Halaman Jurnal Guru 

 Refleksi Penelitian (Learning) 

Pada sub-bab ini penulis merefleksikan segala hal yang 

diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Penelitian yang 

dilakukan di SMPIA 13 Surabaya dapat diselesaikan dengan 

cukup baik. Namun, penelitian mengalami kendala yang 

mengakibatkan jalannya penelitian tidak sesuai rencana penulis 

akibat masa pandemi COVID-19. Implementasi yang dilakukan 

diharapkan dapat menjadi pembelajaran penelitian selanjutnya. 

 Refleksi Tahap Diagnosing 

Penelitian dimulai dari tahap diagnosing, yang dilakukan 

dengan tujuan mengidentifikasi segala permasalahan terkait 

fenomena yang menyebabkan pihak SMPIA 13 Surabaya belum 

dapat mengimplementasi dashboard siswa dan guru sebelum 

dilakukan penelitian. Sebelum mengidentifikasi permasalahan 

yang dialami oleh pihak sekolah, terlebih dahulu dilakukan 

diskusi terkait alasan sekolah membutuhkan dashboard untuk 

memantau kehadiran guru dan siswa. Dari diskusi yang 

dilakukan, fenomena yang dilakukan adalah perekapan absensi 
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siswa maupun guru masih dihitung secara manual oleh bagian 

tata usaha. Tata usaha memerlukan waktu 3-4 hari untuk  

melakukan rekapitulasi absensi siswa dan guru setiap bulannya. 

Terjadinya kesalahan dalam melakukan rekapitulasi absensi 

sangat mungkin mengingat bagian tata usaha yang bertanggung 

jawab untuk melakukan rekapitulasi hanya berjumlah 1 orang. 

Tata usaha harus merekap 9 kelas yang berisi 20-25 siswa setiap 

kelasnya dan guru yang berjumlah lebih dari 20 orang. Dengan 

adanya dashboard absensi siswa dan guru, pihak sekolah 

berharap dapat meringankan beban tata usaha dalam melakukan 

rekapitulasi agar dapat membuat laporan bulanan dengan hasil 

rekap yang akurat serta cepat dilakukan. 

Permasalahan yang diperoleh penulis dikategorikan ke dalam 

variabel Human, Technology, dan Organization. Ditemukan 

permasalahan terbanyak pada variabel Technology, yaitu 

sejumlah 9 permasalahan. Hal ini dikarenakan dashboard yang 

saat itu dimiliki oleh pihak sekolah belum siap untuk 

diimplementasikan. Masih terdapat banyak kesalahan secara 

teknis, seperti fitur yang tidak berfungsi, data yang ditampilkan 

tidak akurat, serta keterbatasan kemampuan pihak sekolah 

untuk melakukan kustom dashboard dikarenakan dashboard 

dibuat berbasis web menggunakan kerangka Codeigniter dan 

VueJS. Pihak sekolah harus menghubungi programmer yang 

membuat dashboard jika ada fitur yang bermasalah. Hal ini 

dinilai tidak efektif karena pihak sekolah harus menunggu 

respon dari programmer yang mana programmer tidak memiliki 

keterikatan dengan pihak sekolah.  

 Refleksi Tahap Action Planning 

Pada tahap Brainstorming dan action planning¸penulis 

merancang solusi perbaikan dashboard yang mengacu pada 

permasalahan pada tahap diagnosing. Perancangan solusi 

dilakukan dengan diskusi secara intensif baik dengan pihak 

sekolah maupun dosen pembimbing. Brainstorming dilakukan 
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agar pihak sekolah memahami rencanan perbaikan dan 

implementasi yang akan dilakukan. Selain itu, penulis juga 

memahami apa saja yang menjadi kelemahan dan keunggulan 

dari alternatif solusi yang diusulkan. Penulis memutuskan untuk 

menggunakan MS Power BI setelah mendapat usul agar 

dashboard yang dibuat nantinya dapat dikustomisasi sendiri 

oleh pihak sekolah. Hal ini dikarenakan pihak sekolah akan 

repot jika harus memperbaiki fitur dashboard yang error karena 

harus memiliki kemampuan programming jika tetap 

menggunakan dashboard berbasis web. Penulis juga 

merencanakan pelatihan berupa  pemberian materi berupa dan 

pendampingan secara intensif agar pihak sekolah memahami 

penggunaan dashboard. Namun, penulis tidak melakukan 

pelatihan dikarenakan tidak dapat bertemu secara langsung 

dengan pihak sekolah sehingga hanya dilakukan diskusi dengan 

pihak sekolah melalui media daring. Objek yang dilakukan pada 

tahap ini berupa matriks rekomendasi serta prototipe yang 

dijadikan acuan dalam membuat dashboard. 

 Refleksi Tahap Action Taking 

Pada tahap Action Taking penulis mengalami kendala, yaitu 

tidak dapat melakukan implementasi secara iteratif dikarenakan 

kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijkan 

PSBB menyebabkan penulis tidak dapat datang ke lokasi 

penelitian dan terpaksa harus melakukan implementasi 

menggunakan bantuan media daring. Implementasi secara 

daring dirasa penulis kurang efektif dikarenakan terdapat 

banyak distraksi untuk berdiskusi melalui video call/chat.  

Selain itu, pihak sekolah cukup sulit untuk berpartisipasi dalam 

diskusi secara daring dikarenakan memiliki prioritas pekerjaan 

lain yang harus dilakukan. Kurangnya adaptasi pihak sekolah 

dengan tren diskusi daring juga menyebabkan penulis sulit 

mendapatkan masukan untuk melakukan perbaikan dashboard 

yang telah dibuat. Pada akhirnya penulis hanya melakukan 1 

iterasi didukung dengan informasi dan saran yang diberikan 



125 

 

 

 

oleh bagian tata usaha melalui personal chat selama masa PSBB 

berlangsung. 

 Refleksi Tahap Evaluation 

Implementasi yang dilakukan kemudian dilakukan pengujian. 

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

implementasi yang telah dilakukan dianggap telah membantu 

menyelesaikan permasalahan pihak SMPIA 13 Surabaya terkait 

belum terimplementasinya dashboard yang ada sebelum 

penelitian dilakukan. Pengujian dilakukan secara online video 

call menggunakan aplikasi Google Meet untuk merekam 

aktivitas layar peserta pengujan serta ekspresi dan kata-kata 

yang diucapkan selama pengujian berlangsung. Namun, 

dikarenakan pihak sekolah kurang berkenan untuk melakukan 

pengujian secara online penulis akhirnya meminta bantuan 

kepada kerabat penulis untuk menjadi peserta pengujian. 

Penulis memilih kerabat yang memiliki latar belakang 

akademisi-non IT untuk dapat menggali permasalahan yang 

bersifat umum. Pemilihan peserta pengujian yang memiliki latar 

belakang IT dapat menyebabkan pengujian berjalan terlalu 

lancar sehingga permasalahan atau saran yang bersifat non-

teknis kurang dapat teridentifikasi. Selain itu, hal ini juga 

dikarenakan mayoritas pihak sekolah memiliki latar belakan 

non-IT.  

Pengujian dilakukan secara kualitatif menggunakan Usability 

Testing. Menurut NN Group, partisipan pada pengujian 

kualitiatif cukup berjumlah 5 partisipan. Partisipan yang terlalu 

banyak akan menyebabkan bias pada hasil pengujian 

dikarenakan penguji akan menjumpai permasalahan yang 

serupa pada setiap partisipan [20]. 
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Gambar 6.8 Perbandingan Hasil Pengujian dan Jumlah 

Partisipan Menurut NN Group 

Sebelum melakukan pengujian, penulis meminta kesediaan 

partisipan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan serta 

persetujuan untuk merekam segala aktivitas yang dilakukan 

selama pengujian berlangsung. Pengujian berjalan cukup lancar, 

namun terdapat distraksi seperti gangguan koneksi internet, 

kerabat atau keluarga peserta yang tiba-tiba menyela saat 

pengujian berlangsung, serta suara yang dihasilkan dari 

lingkungan mengakibatkan fokus dari peserta pengujian 

maupun penguji menjadi berkurang. Agar suasana tetap 

nyaman, beberapa kali penulis menyempatkan untuk bercanda 

dengan peserta pengujian agar suasana tidak terasa 

menegangkan dan peserta pengujian dapat dengan leluasa 

memberikan pendapat maupun permasalahan yang mereka 

alami selama pengujian berlangsung. Hasil pengujian 

menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu hampir seluruh 

skenario yang diujika n memperoleh nilai succes rate diatas 

70%, yang mana menurut NN Group hasil tersebut sudah 

menunjukkan bahwa aplikasi yang diujikan layak untuk 

digunakan. 
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Selain itu, penulis juga menguji hasil dari pembuatan dashboard 

yang dilakukan ke SMPIA 13 Surabaya bersama dengan bagian 

tata usaha sekolah. Pengujian dilakukan dengan cara diskusi 

dikarenakan pihak sekolah hanya mempunya waktu kurang dari 

60 menit untuk melakukan tatap muka sehingga dirasa tidak 

cukup untuk melakukan usability testing. Diskusi dilakukan 

dengan suasana masa pandemi, yang mana penguji dan pihak 

sekolah disarankan untuk saling menjaga jarak serta 

mengenakan masker selama diskusi berlangsung. Selama 

diskusi berlangsung, penulis merekam aktivitas layar pengguna 

serta merekam suara dari pengguna untuk dijadikan 

dokumentasi penelitian. 

Dari diskusi yang dilakukan, pihak sekolah menganggap hasil 

penelitian yang dilakukan terkait pembuatan dashboard siswa 

dan guru cukup membantu proses rekapitulasi untuk laporan 

bulanan. Selain aktivitas yang dipersingkat, durasi yang 

diperlukan untuk melakukan setiap tahapan rekapitulasi 

menjadi lebih pendek. Penulis membuat perbandingan perkiraan 

durasi yang dibutuhkan antara perekapan absensi manual dan 

perekapan menggunakan MS Power BI berdasarkan hasil yang 

diperoleh saat pengujian serta asumsi penulis. Perkiraan 

perhitungan masing-masing tahapan yang dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Memilah data 

Pemilahan data merupakan langkah yang dilakukan bagian tata 

usaha untuk memilih dan mensortir  berkas yang ingin dijadikan 

laporan bulanan. Berkas yang digunakan saat belum 

menggunakan dashboard berupa absensi fisik berbentuk buku 

absensi.Perkiraan durasi yang diperlukan dalam melakukan 

tahap ini adalah sebagai berikut. 

∑ 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑥 ∑ 𝑅𝑜𝑚𝑏𝑒𝑙  𝑥 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 
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Jika kondisi saat ini SMPIA 13 Surabaya dimasukkan ke dalam 

rumus tersebut, maka didapatkan perkiraan waktu sebagai 

berikut: 

3 𝑥 3 𝑥 5 = 45 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡 

Diperkirakan untuk memilah data absensi siswa dengan 

jumlah 3 kelas dan 3 rombel membutuhkan durasi 45 

menit. Absensi guru tidak dilakukan pemilahan data 

karena berkas didapatkan via email setiap bulannya. 

2. Membersihkan data 

Pembersihan data tidak dilakukan pada pembuatan laporan 

secara manual. Data yang dipilah langsung digunakan untuk 

dihitung secara manual sehingga seringkali terjadi kesalahan 

pada tahap perhitungan karena data yang digunakan masih 

belum bersih. 

3. Menghitung presensi 

Langkah ini dilakukan untuk menghitung jumlah presensi siswa 

maupun guru berdasarkan status kehadiran. Status kehadiran 

siswa berupa hadir, terlambat, izin, sakit, dan tanpa keterangan. 

Sedangkan untuk guru status kehadiran berupa hadir, telat 

kurang dari 5 menit dan telat lebih dari 5 menit. Diperkirakan 

untuk menghitung presensi siswa adalah sebagai berikut 

(∑ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑥 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒 𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛) 𝑥 ∑ 𝑟𝑜𝑚𝑏𝑒𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠  

Untuk setiap rombel kelas yang memiliki 20 siswa, didapatkan 

perhitungan perkiraan sebagai berikut: 

(20 𝑥 5)𝑥 9 = 900 menit 

Diperkirakan untuk menghitung presensi seluruh kelas dan 

rombel yang memiliki jumlah siswa 20 setiap rombel kelasnya 

membutuhkan durasi 360 menit. Menghitung presensi guru 

sedikit berbeda dengan presensi siswa karena terbantu dengan 
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menggunakan MS Excel. Perkiraan durasi untuk menghitung 

presensi guru adalah sebagai berikut: 

∑ 𝐺𝑢𝑟𝑢 𝑥 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 

Untuk menghitung presensi guru yang berjumlah 20 guru 

didapatkan perhitungan perkiraan sebagai berikut: 

20 𝑥 10 = 200 menit 

Diperkirakan untuk menghitung presensi guru yang berjumlah 

20 guru dibutuhkan durasi 200 menit. Dibutuhkan kurang lebih 

1100 menit untuk menghitung presensi siswa dan guru 

keseluruhan setiap bulannya. 

4. Membuat visual laporan 

Saat ini pihak sekolah tidak melakukan visualisasi data dalam 

membuat laporan. Pelaporan hanya dilakukan dengan 

menampilkan berkas excel yang berisi akumulasi presensi siswa 

dan guru dari perhitungan yang dilakukan oleh pihak tata usaha. 

Oleh karena itu, pimpinan sekolah kurang mendapatkan 

informasi laporan bulanan yang interaktif karena berupa berkas 

excel saja. 

Dari hasil perhitungan durasi perkiraan yang dibutuhkan untuk 

membuat laporan bulanan absensi siswa dan guru, penulis 

mencoba membandingkan durasi yang dibutuhkan antara 

pembuatan laporan menggunakan metode manual dan 

menggunakan dashboard. Durasi perkiraan menggunakan 

dashboard didapatkan dari hasil pengalaman penulis dan 

percobaan dengan beberapa peserta pengujian.  

Tabel 6.31 Perbandingan Perkiraan Durasi Pembuatan Laporan 

Manual dan Menggunakan MS Power BI 

Durasi efektif (perkiraan) 
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Proses Melakukan 

Rekapitulasi 

Rekapitulasi 

Manual (dalam 

menit) 

Rekapitulasi 

dengan dashboard 

(dalam menit) 

Memilah data 60 menit 25 menit 

Membersihkan data - 60 menit 

Menghitung presensi 1100 menit 30 menit 

Membuat visual laporan - 120 menit 

Melakukan refresh data - 15 menit 

Total 1160 menit 270 menit 

Perkiraan durasi efektif yang dibutuhkan untuk melakukan 

rekapitulasi antara menggunakan dashboard dan menggunakan 

metode manual adalah 270  menit dan 1160 menit. Bagian tata 

usaha menuturkan jika untuk membuat laporan absensi bulanan 

dibutuhkan waktu 3 sampai 4 hari, yang artinya kemungkinan 

bagian tata usaha membutuhkan waktu 3 sampai 4 jam dalam 

sehari untuk waktu 4 hari dalam menyelesaikan pembuatan 

laporan bulanan. Penggunaan dashboard dalam melakukan 

rekapitulasi akan menghemat waktu dikarenakan untuk 

menyelesaikan pembuatan laporan bulanan diperkirakan hanya 

membutuhkan waktu 4 sampai 4,5 jam dalam 1 hari saja. 

Selain itu, jika dibandingkan dengan aplikasi dashboard yang 

sudah ada sebelum penelitian, dashboard yang dibuat oleh 

penulis menggunakan MS Power BI dapat mengatasi fitur-fitur 

yang masih kurang atau masih terdapat error. 

Tabel 6.32 Perbandingan Fitur Dashboard Versi Web dan MS 

Power BI 

Fitur 

Tersedia 

Versi lama 

(Web) 

Versi terbaru  

(Power BI) 
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Dashboard Siswa 

Filter absensi sisiwa sesuai kelas v v 

Filter absensi siswa sesuai rombel - v 

Filter absensi siswa sesuai tahun 

ajaran 

- v 

Filter absensi siswa per bulan v v 

Filter absensi siswa per minggu - - 

Export data - v 

Load-time dashboard yang relatif 

cepat 

v - 

Adaptasi tampilan mobile - v 

Dashboard Guru 

Filter absensi guru sesuai bulan v v 

Filter absensi guru sesuai tahun v v 

Filter jurnal guru sesuai kelas v v 

Filter jurnal guru per minggu - v 

Filter jurnal guru per nama guru - v 

Filter jurnal guru per tahun ajaran - v 

Load-time dashboard yang relatif 

cepat 

v - 

Adaptasi tampilan mobile - v 

Secara keseluruhan, pembuatan dashboard absensi siswa dan 

guru di SMPIA 13 Surabaya memberikan pembelajaran yang 

bermanfaat bagi penulis maupun pihak sekolah. Dari sisi 

penulis, manfaat yang didapat adalah pengetahuan tentang 

pembuatan dashboard yang dapat digunakan dengan mudah 

oleh pengguna tanpa melupakan fungsi dan tujuan utama dari 

pembuatan dashboard. Selain itu, penulis mendapatkan 

pengetahuan mengenai antisipasi yang dapat dilakukan jika 

penelitian selanjutnya terkendala oleh masalah pandemi serupa. 
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Dari sisi pihak SMPIA 13 Surabaya, manfaat yang didapat dari 

penelitian ini adalah peningkatkan mutu kerja khususnya terkait 

dengan rekapitulasi absensi dan pelaporan performa siswa dan 

guru dari cara yang tradisional ke cara yang dioptimasi. Pihak 

sekolah dapat mempelajari serta mengembangkan lebih lanjut 

dashboard yang telah dibuat untuk disesuaikan dengan 

kebutuhan sekolah di lain hari. Selain itu, pihak sekolah juga 

dapat terbiasa melakukan aktivitas yang berkaitan dengan 

laporan bulanan secara online untuk mengantisipasi masa 

pandemi di kemudian hari. 

 Refleksi Penggunaan Kerangka HOT-Fit 

Pada poin ini penulis merefleksikan penelitian yang telah 

dilakukan menggunakan kerangka HOT-Fit untuk 

memformulasikan permasalahan yang terdapat pada SMPIA 13 

Surabaya. Formulasi permasalahan menggunakan variabel yang 

dimiliki oleh kerangka HOT-Fit dirasa kurang tepat untuk 

diterapkan pada kasus pembuatan  dashboard  kehadiran siswa 

dan guru di SMPIA 13 Surabaya disebabkan oleh beberapa hal 

antara lain: 

1. Penulis tidak mampu menindaklanjuti permasalahan 

pada komponen Human dan  Organization dikarenakan 

penyikapan permasalahan pada variabel tersebut hanya 

bersifat rekomendasi/usulan. 

2. Penggunaan HOT-Fit kurang tepat karena penelitian 

yang dilakukan bersifat kualitatif sehingga tidak dapat 

melakukan analisa hubungan permasalahan antar 

variabel HOT-Fit yang  menggunakan metode 

kuantitatif. 

3. Permasalahan komponen Technology/teknologi pada 

HOT-Fit yang merupakan fokus penulis dalam 

melakukan penelitian ini dapat diatasi dengan baik 

berdasarkan hasil pengujian aplikasi dashboard serta 

perbandingan fitur yang dapat dioperasikan antara 
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dashboard versi terbaru dengan dashboard versi 

sebelumnya. 

Pada penelitian selanjutnya dapat digunakan kerangka yang 

lebih optimal dalam melakukan formulasi masalah sehingga 

seluruh variabel permasalahan dapat ditindaklanjuti sesuai 

kapasitas penulis. 

 Refleksi Penggunaan MS Power BI 

Pada poin ini penulis merefleksikan penggunaan Power BI 

sebagai bentuk intervensi terhadap teknologi dashboard 

sebelumnya yang masih terdapat banyak kesalahan pada fitur 

yang tersedia. Refleksi penggunaan Power BI sebagai media 

pembuatan dashboard absensi siswa dan guru yang 

diperuntukkan bagi SMPIA 13 Surabaya adalaha sebagai 

berikut: 

1. Penggunaan MS Power BI dirasa kurang tepat 

dikarenakan tingkat kerumitan penggunaan MS Power 

BI yang berada pada level manajemen sehingga perlu 

pendalaman yang lebih intensif bagi admin/tata usaha 

SMPIA 13 Surabaya untuk menguasai modul yang 

tersedia pada MS Power BI. 

2. Kustomisasi tampilan Power BI sangat terbatas karena 

menggunakan standar tata letak maupun komponen 

yang telah ditetapkan oleh MS Power BI. 

3. Opsi memuat data kehadiran siswa dan guru SMPIA 13 

Surabaya menggunakan halaman web berisiko data 

dapat diketahui pihak diluar SMPIA 13 Surabaya. 

4. Konstruksi pembuatan dashboard menggunakan MS 

Power BI relatif cepat. Hal ini cocok diterapkan di 

penelitian selanjutnya yang membutuhkan pembuatan 

dashboard dengan waktu yang singkat. 

Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengoptimalan 

teknologi yang digunakan agar sesuai dengan kemampuan calon 
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pengguna serta tidak mengabaikan keamanan data yang akan 

digunakan.
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 BAB VII  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari semua proses 

yang telah dilakukan dan saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan yang lebih baik 

 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari proses pengerjaan tugas akhir 

yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:  

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis 

memperoleh beberapa permasalahan yang dikelompokkan 

dengan mengacu pada variabel HOT-Fit sebagai berikut: 

a. Faktor human/manusia yang disebabkan oleh masih 

minimnya sumber daya yang dimiliki untuk 

bertanggungjawab dalam hal pemantauan dan 

rekapitulasi absensi siswa dan guru. 

b. Faktor organization/organisasi yang disebabkan oleh 

belum adanya kebijakan dari pihak sekolah untuk 

melakukan perubahan metode yang bersifat manual 

dalam proses pembuatan laporan absensi siswa dan 

guru. 

c. Faktor technology/teknologi yang disebabkan oleh 

kurangnya kesiapan teknologi dashboard sebelumnya 

dalam memenuhi kebutuhan pihak sekolah yang 

mengakibatkan sekolah tidak bisa mengoperasikan 

dashboard dengan normal. 

 

2. Pengembangan aplikasi dashboard performa guru dan 

siswa di SMPIA 13 Surabaya berhasil dilakukan dengan 

metode Action Research yang dimulai dari tahap 

diagnosing, brainstorming, action planning, action 

taking(intervention), evaluation, dan diakhiri dengan tahap 

learning. Pembuatan dashboard dilakukan secara remote, 

yaitu melakukan diskusi dengan pihak sekolah melalui 

media aplikasi obrolan daring dan videocall agar pihak 
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sekolah dapat melihat perkembangan dashboard yang 

dibuat oleh penulis. 

3. Secara keseluruhan, penelitian yang dilakukan oleh penulis 

menghasilkan beberapa poin sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil analisa penulis yang diperoleh dari 

tahap diagnosing, pada dimensi HOT-Fit Technology 

memiliki jumlah permasalahan terbanyak, yaitu 

sebanyak 9 permasalahan sehingga menjadi prioritas 

utama penulis dalam melakukan pengembangan 

dashboard.  

b. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa 

pandemi COVID-19 menyebabkan penulis tidak 

mampu melakukan pelatihan dan pendampingan 

penggunaan aplikasi dashboard di SMPIA 13 

Surabaya. 

c. Intervensi penelitian Action Research yang dilakukan 

penulis terhadap ketidakmampuan pihak sekolah dalam 

mengimplementasikan dashboard versi sebelumnya 

dinilai cukup baik oleh pihak sekolah karena dapat 

mengatasi fitur-fitur yang masih belum bisa digunakan 

serta pihak sekolah merasa lebih mudah menggunakan 

dashboard pada aplikasi MS Power BI dibandingkan 

dashboard versi Web karena dapat mengkustomisasi 

dashboard tanpa memerlukan kemampuan 

pemrograman. 

d. Peralihan media pembuatan dashboard dari website ke 

MS Power BI dapat dijadikan inisiasi sistem dashboard 

yang bersifat self-service BI sehingga pihak SMPIA 13 

Surabaya dapat menyesuaikan penggunaan dashboard 

sesuai kebutuhan di kemudian hari.  

 Saran 

Dari pengerjaan tugas akhir ini, adapun beberapa saran untuk 

pengembangan penelitian ke depan adalah sebagai berikut: 
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1. Desain dashboard yang dibuat dirasa perlu dioptimalkan 

lagi karena berdasarkan hasil pengujian menggunakan 

usability testing terdapat beberapa task yang kurang bisa 

diselesaikan oleh peserta pengujian dashboard. 

2. Pada penelitian selanjutnya perlu disiapkan rencana 

pelatihan maupun pendampingan penggunaan aplikasi 

yang fleksibel guna menghadapi kemungkinan terjadinya 

masa pandemi serupa.. 

3. Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan pencerdasan 

penggunaan aplikasi dashboard bagi bagian tata usaha 

sekolah secara intens agar pihak sekolah mampu 

mengoperasikan sistem dashboard yang bersifat self-

service BI secara optimal. 

4. Pada penelitian yang dilakukan penulis tidak dapat 

melakukan iterasi yang berkala dalam penggalian 

kebutuhan informasi dikarenakan masa pandemi yang 

mengganggu rencana iterasi. Diharapkan pada penelitian 

selanjutnya dapat mempelajari lebih dalam tentang iterasi 

dan pengujian usability berbasis daring secara optimal. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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LAMPIRAN A 

DOKUMENTASI DISKUSI DAN PENGUJIAN 

BERSAMA PIHAK SEKOLAH 

1. Dokumentasi Penggalian Informasi dan Kebutuhan Dengan 

Pihak Sekolah 

Proses pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis 

bersama Pak Sifa  yang merupakan wakil kepala sekolah 

SMPIA 13 Surabaya pada bulan Februari 2020 lalu. Tujuan dari 

proses pengamatan ini adalah untuk menggali informasi 

permasalahan dari dashboard lama yang sudah ada di SMPIA 

13 Surabaya serta kebutuhan akan perbaikan dashboard yang 

baru.  
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2. Dokumentasi Diskusi Bersama Guru-guru dan Pimpinan 

SMPIA 13 Surabaya 

Penulis sempat melakukan diskusi bersama guru-guru dan 

pimpinan sekolah SMPIA 13 Surabaya pada bulan Maret 2020 

lalu (sebelum masa pandemi). Diskusi dilakukan dengan tujuan 

untuk memeroleh keluhan serta masukan terkait perbaikan 

dashboard yang sudah ada. 
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3. Dokumentasi Pengujian Hasil Implementasi Dashboard 

Dengan Pihak Sekolah SMPIA 13 Surabaya 

Penulis melakukan pengujian dashboard bersama Bu Rosalina 

dari bagian tata usaha yang mewakili pihak sekolah SMPIA 13 

Surabaya. Pengujian dilakukan pada bulan Juni 2020 dengan 

durasi 2 jam di SMPIA 13 Surabaya. Karena dilakukan pada 

masa pandemi, penulis dan pihak sekolah tidak mengabaikan 

protokol kesehatan yang diberlakukan, yaitu tetap mengenakan 

masker dan menjaga jarak sesuai standar yang diberlakukan. 

 

  



146 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 



147 

 

 

LAMPIRAN B 

DOKUMENTASI USABILITY TEST DENGAN PESERTA 

PENGUJIAN VIA DARING 

1. Dokumentasi Pengujian Partisipan 5 

Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi Google Meet agar 

penulis dapat memantau aktivitas pengujian dari sharing screen 

yang dilakukan oleh peserta pengujian. Cuplikan ini 

memperlihatkan raut wajah dari pengguna yang sedikit bingung 

dalam menjalankan skenario pengujian yang diberikan pada 

dashboard halaman kehadiran siswa.  
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2. Dokumentasi Pengujian Partisipan 4 

Pada cuplikan berikut memperlihatkan partisipan 4 yang 

memberikan saran perbaikan pada dashboard Halaman 

Ketidakhadiran. Penulis mencatat segala masukan yang dapat 

menjadi pertimbangan perbaikan dashboard. 
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LAMPIRAN C 

LEMBAR OPEN-ENDED QUESTION  

1. Lembar Open-Ended Question Saran dan Kritik terhadap 

Desain Dashboard 
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2. Lembar Open-Ended Question Saran dan Kritik terhadap 

Fitur Dashboard 
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3. Lembar Open-Ended Question Saran dan Kritik terhadap 

Penulis maupun Dashboard Secara Keseluruhan 
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