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1. Pendahuluan 

Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada 

guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Sertifikasi guru dilakukan 

oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Ilmu Kependidikan (LPTIK) yang terakreditasi 

dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam proses penilaianya, sertifikasi guru 

menggunakan dokumen portofolio.  

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga adalah instansi 

pemerintah yang mengurusi bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga. Salah 

satu bidang pendidikan yang mengurusi pelaksanaan sertifikasi guru adalah 

LPTIK ( Lembaga Penyelenggara Tenaga Ilmu Kependidikan ). LPTIK berperan 

sebagai lembaga monitoring yaitu mengawal, mengawasi dan  menyelenggarakan 

proses penilaian sertifikasi guru dengan baik. Portofolio merupakan salah satu 

bagian penilaian sertifikasi guru.  

Dalam proses penilaian portofolio ini akan melibatkan asesor. Lulus dan 

tidaknya portofolio yang diajukan oleh guru tergantung dari kelengkapan berkas 

portofolio,keputusan asesor dan panitia penyelenggara. Banyaknya portofolio 

yang harus dinilai, membutuhkan waktu yang lama. Asesor dalam menghitung 

skor menggunakan tools Microsoft excel. Proses penilaian portofolio sangat 

rumit, selain itu membutuhkan tempat yang luas, pengelolaan data yang kurang 

terintegrasi dengan baik dan belum ada aplikasi yang mampu mengatasi masalah 

tersebut. Selama ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga 

dalam hal ini dilakukan oleh asesor, mengelola data sertifikasi guru menggunakan 

tool Microsoft Excel , tetapi tools ini tidak dapat mengatasi masalah tersebut.  

Untuk permasalahan penilaian portofolio sertifikasi guru di Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga, maka dengan ini penulis akan 

menganalisa dan merancang sistem informasi penilaian portofolio yang sesuai 

dengan kebutuhan instansi tersebut. Dimana fitur – fitur yang terdapat dalam 

sistem informasi penilaian portofolio adalah fitur input data master, fitur input 

nomor peserta  yang secara otomatis bisa dapat mengetahui biodata peserta, fitur 

asesor yang akan menilai dan juga fitur laporan yang berisi tiga unsur rubrik 

penilaian portofolio  yaitu laporan skor kualifikasi akademik, laporan 

pengembangan profesi dan laporan pendukung profesi. 

Dari uraian di atas penulis akan merancang “ Pemodelan Sistem Informasi 

Penilaian Portofolio Sertifikasi Guru” dan diharapkan sistem informasi ini bisa 

membantu asesor dalam menghitung skor portofolio dan kelulusan peserta. 
 

2. Kajian Pustaka 

 

Sistem Informasi  

Casey B Lower, dkk dalam buku Computer Oriented Education System, 

menyatakan bahwa sistem informasi adalah suatu cara tertentu untuk 

menyediakan informasi yang di butuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan 

cara yang sukses dan untuk berorganisasi dengan cara yang mendidik dan saling 

menguntungkan. 
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Sertifikasi Guru 

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. 

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar 

professional guru. Guru professional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan 

sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas (Warren, C., & Reeve, J., 2007). 

Portofolio 

Secara etimologi, portofolio berasal dari dua kata, yaitu port ( singkatan dari 

report ) yang berarti laporan dan folio yang berarti penuh atau lengkap. Jadi 

portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannnya 

(Usry, M., & Carter, W., 2007). Secara umum portofolio merupakan kumpulan 

dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan atau sejenisnya 

yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Konsep Penghitungan Penilaian Portofolio. Rubik Penilaian Portofolio terdiri 

dari 10 pokok penilaian yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian dan 

verifikasi portofolio guru, adapun penilaian dapat dilihat di bawah ini : 

a. Kualifikasi Akademik 

Tabel 1. Kualifikasi Akademik 
Ijasah Relevansi Skor 

S1 / D4 

(tanpa melalui 

Diploma) 

Kependidikan sesuai bidang studi(mapel)* 150 

Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel) 

mimiliki Akta Mengajar 

150 

Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang 

studi(mapel)** 

140 

Nonkependidikan sesuai bidangstudi (mapel) 130 

Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan 

rumpun bidang studi (mapel) 

120 

Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan 

rumpun bidang studi memiliki Akta Mengajar 

120 

Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan 

rumpun bidang studi 

110 

Post Graduate 

Diploma 

Sesuai bidang studi 80 

Tidak sesuai 50 

S2 

Kependidikan sesuai bidang studi(mapel) 175 

Kependidikan sesuai dengan  rumpun bidang 

studi (mapel) 

160 

Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel) 160 

Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan 

rumpun bidang studi 

145 

Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan 

rumpun bidang studi 

130 

S3 

Kependidikan sesuai bidang studi (mapel) 200 

Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi 

(mapel) 

180 

Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel) 180 

Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan 

rumpun bidang studi 

 

160 
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Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan 

rumpun bidang studi 

140 

 

Catatan : 

Skor Maksimal : jika memiliki S1, S2 dan S3 kependidikan yang relevan: 150 + 

175 + 200 = 525 

b. Pendidikan dan Pelatihan 

Tabel 2. Pendidikan dan Pelatihan 
Lama Diklat 

(Jam 

Pelatihan) 

Internasional Nasional Provinsi Kab/Kota Kecamatan 

R TR R TR R TR R TR R TR 

> 640 60 45 50 40 45 35 40 30 35 25 

481 – 640 55 40 45 35 40 30 25 25 30 20 

161 – 480 45 35 40 30 35 25 30 20 25 15 

81 – 160 40 30 35 25 30 20 25 15 20 10 

30 – 80 35 25 30 20 25 15 20 10 15 7 

8 – 29 30 20 25 15 20 10 15 5 10 3 

Keterangan : 

R : relevan; materi diklat mendukung pelaksanaan tugas professional guru 

TR : tidak relevan; materi diklat tidak mendukung pelaksanaan tugas professional 

guru 

Skor Maksimal ( taksiran ): 2x pelatihan nasional pola 170 jam, 2x propinsi 

relevan pola 120 jam, 4x kabupaten/kota relevan pola 20 jam = ( 2x 40 ) +  

( 2x 30 ) + ( 4x 15 ) = 200 

 

c. Pengalaman Mengajar 

Tabel 3. Pengalaman Mengajar 
Masa Kerja Guru Skor 

>25 tahun 160 

23 – 25 tahun 145 

20 – 22 tahun 130 

17 – 19 tahun 115 

14 – 16 tahun 100 

11 – 13 tahun 85 

8 – 10 tahun 70 

5 – 7 tahun 55 

2 – 4 tahun 40 

Catatan : tugas belajar diperhitungkan dalam pengalaman mengajar 

Skor maksimal : 160 

d. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran 

Tabel 4. Perencanaan Pembelajaran 

Mengumpulkan 5 buah 

RP/RPP/SP yang berbeda 

Aspek yang dinilai Skor Maks 

Perumusan tujuan pembelajaran 5 

Pemilihan dan pengorganisasian 

materi ajar 

10 

Pemilihan sumber /media 

pembelajaran 

 

5 
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Skenario atau kegiatan pembelajaran 10 

Penilaian hasil belajar 10 

Catatan : Lima RP/ RPP/ SP dinilai oleh asesor dengan menggunakan Instrumen 

penilaian RPP dan dihitung skor reratanya 

Skor maksimal : jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 40 

 

      Tabel 5. Pelaksanaan Pembelajaran 

Mengumpulkan 

dokumen hasil 

penilaian oleh kepala 

sekolah dan/atau 

pengawas tentang 

pelaksanaan 

pembelajaran 

Aspek yang dinilai Skor maks 

Prapembelajaran (pengecekan 

kesiapan kelas dan apersepsi) 

20 

Kegiatan inti: 

� Penguasaan materi 

� Strategi pembelajaran 

� Pemanfaatan media/sumber 

belajar 

� Evaluasi 

� Penggunaan bahasa 

80 

Penutup (refleksi, rangkuman, dan 

tindak lanjut) 

20 

Skor maksimal : jika semua butir aspek mencapai skor maksimum : 120 

 

e. Penilaian dari Atasan dan Pengawas 

Tabel 6. Penilaian dari Atasan dan Pengawas 
Bukti Aspek yang dinilai Skor maks 

Dokumen hasil penilaian 

oleh atasan 

dan/ataupengawas 

tentang kompetensi 

kepribadian dan 

kompetensi sosial 

Ketaatan menjalankan ajaran agama 5 

Tanggung jawab 5 

Kejujuran 5 

Kedisiplinan 5 

Keteladanan 5 

Etos kerja 5 

Inovasi dan kreativitas 5 

Kemampuan menerima kritik dan 

saran 

5 

Kemampuan berkomunikasi 5 

Kemampuan bekerja sama 5 

Jumlah 50 

Catatan : skor maksimal semua butir aspek mencapai skor maksimum :  

10 x 5 = 50 

f. Prestasi Akademik 

Tabel 7. Prestasi Akademik 
Prestasi *Tingkat Skor 

Bukti juara lomba akademik Internasional 

Nasional 

Provinsi 

Kabupaten/Kota 

Kecamatan 

60 

40 

30 

20 

10 

Bukti menemukan karya 

monumental 

Pendidikan 

Nonpendidikan 

60 

40 

*Kejuaran diambil tingkat yang tertinggi 
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       Tabel 8. Pembimbingan kepada teman sejawat / siswa 
Jenis Pembimbingan teman sejawat/siswa Skor 

Instruktur 40 

GuruInti/Tutor/Pemandu 20 

Pembimbingan siswa dalam 

berbagailomba/karya sampai meraih 

juara 

Tingkat Internasional 

Tingkat Nasional 

Tingkat Provinsi 

Tingkat Kabupaten/Kota 

Tingkat Kecamatan 

40 

25 

20 

15 

10 

Pembimbingan siswa dalam berbagai lomba/karya tidak mencapai 

juara 

5 

Skor maksimal ( taksiran ) : 1x lomba akademik nasional,  

1x juara provinsi, sebuah karya monumental bidang pendidikan,  

instruktur : 40 + 20 + 60 + 40 = 160 

g. Karya Pengembangan Profesi 

Tabel 9. Karya Pengembangan Profesi 

Jenis Dokumen / Karya Publikasi 

Skor 

Relevan 
Tidak 

relevan 

Buku* Nasional 50 35 

Provinsi 40 25 

Kabupaten/Kota 30 15 

Artikel Jurnal Terakreditasi 25 20 

Jurnal Tdk 

Terakreditasi 

10 8 

Majalah/koran nasional 10 8 

Majalah/koran lokal 5 3 

Menjadi reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN 2 per kegiatan 

 

 

Modul/Diktat dicetaklokal 

(Kab/Kota) 

Minimal mencakup materi 1 semester skor 20 

Media/Alat pelajaran Setiap membuat satu media/alat pelajaran diberi 

skor 5 

Laporan penelitian di 

bidang pendidikan 

Setiap satu laporan diberi skor 10 

Sebagai ketua 60% dan anggota 40% 

Karya teknologi/seni 

(TTG, patung, rupa, 

tari, lukis, sastra, dll) 

Setiap karya seni diberi skor 15 

*) Buku publikasi nasional adalah buku ber-ISBN dan ditetapkan oleh BSNP 

sebagai buku standar; publikasi provinsi adalah buku ber-ISBN; publikasi 

kab/kota adalah buku yang tidak ber-ISBN  

Skor maksimal ( taksiran ) : 1 buku publikasi kabupaten / kota, 1 artikel dalam 

jurnal terakreditasi, 2 artikel dalam jurnal tidak terakreditasi dan 2 artikel di koran 

lokal : 30 + 25 + ( 2 x 10 ) + ( 2 x 5 )  

h. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah 

Tabel 10.  Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah 

Tingkat 
Skor 

Pemakalah Peserta 

Internasional 50 10 
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Nasional 40 8 

Provinsi 30 6 

Kabupaten/Kota 20 4 

Kecamatan 10 2 

Skor maksimal ( taksiran ) : 1x peserta internasional, 1x pemakalah nasional  

dan 3x peserta kabupaten / kota = 10 + 40 + ( 3 x 4 ) = 62 

i. Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi  bidang pendidikan dan sosial 

Tabel 11.  Pengurus Organisasi bidang Pendidikan dan Sosial 

Tingkat Organisasi 
Skor per tahun 

Kependidikan Sosial 

Internasional 10 7 

Nasional 7 5 

Provinsi 5 4 

Kabupaten/Kota 4 3 

Kecamatan 3 2 

Desa/Kelurahan 2 1 

 

       Tabel 12. Tugas Tambahan 
Tugas Tambahan Skor per tahun 

Kepala sekolah 4 

Wakil kepala sekolah/ketuajurusan/kepala lab/kepala 

bengkel 

2 

Pembina kegiatan ekstra kurikulum 1 

Skor maksimal ( taksiran ): 2 tahun pengurus nasional organisasi kependidikan, 2 

tahun pengurus organisasi sosial tingkat nasional, mendapat tugas tambahan 

sebagai kasek dan wakasek masing masing selama 4 tahun : ( 2 x 7 ) + ( 2x 5 ) +  

( 4x2 ) + ( 4 x 4 ) = 48 

 

j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 

Tabel 13.  Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 

 
Tingkat Skor 

Internasional 30 

Nasional 20 

Provinsi 10 

Kabupaten/Kota 5 

Melaksanakan tugas di daerah 

terpencil/tertinggal/bencana/konflik/perbatasan 

Setiap tahun 4 

Skor maksimal ( taksiran ): 1x penghargaannasional, 3x penghargaan provinsi :  

20 + ( 3 x 10 ) = 50 

 

Skor Maksimum Unsur Portofolio. Skor maksimum dalam penilaian Portofolio 

yang harus dimiliki oleh guru untuk data lulus dalam sertifikasi ini dapat dilihat di 

bawah ini : 

Tabel 14. Unsur Portofolio Guru 
No UNSUR PORTOFOLIO GURU SKOR 

1 Kualifikasi akademik 525 

2 Pendidikan dan pelatihan 200 
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3 Pengalaman mengajar 160 

4 Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 160 

5 Penilaian dari atasan dan pengawas 50 

6 Prestasi akademik 160 

7 Karya pengembangan profesi 85 

8 Keikutsertaan dalam forum ilmiah 62 

9 Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan 

social 

48 

10 Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 50 

Jumlah 1500 

 

Tabel 15.  Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok 

a. Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok  
1 Kualifikasi akademik 525 

2 Pengalaman mengajar 160 

3 Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 160 

Jumlah 845 

 

Tabel 16.  Unsur Pengembangan Profesi 

b. Unsur Pengembangan Profesi 
1 Pendidikan dan pelatihan 200 

2 Penilaian dari atasan dan pengawas 50 

3 Prestasi akademik 160 

4 Karya pengembangan profesi 85 

Jumlah 495 

 

Tabel 17.  Unsur Pendukung Profesi 

c. Unsur Pendukung Profesi 
1 Keikutsertaan dalam forum ilmiah 62 

2 Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan 

social 

48 

3 Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 50 

Jumlah 160 

 

 

 

 

BATAS LULUS: 850 ( 57 % dari perkiraan skor maksimum ) 

Apabila skor maksimal kualifikasi akademik tidak memperhitungkan ijazah S2 

dan S3 ( yang pada umumnya guru tidak memiliki ), maka batas lulus menjadi : 

850 ( batas lulus) / 1125 ( jumlah skor maksimum portofolio dikurangi skor S1 

dan S2 = 1500 – ( 175 + 200 )  

Alur Proses Penghitungan Persentase Skor Data Portofolio. Proses 

penghitungan skor data protofolio dalam sertifikasi guru yang dilakukan oleh 

asesor dengan cara menghitung skor yang didapat dibagi skor maksimum unsur 

hasilnya dikalikan persentase maksimal ( 100 % ) dapat dilihat dibawah ini : 

Penghitungan persentase skor unsur kualifikasi dan tugas pokok : 

Jumlah skor unsur kualifikasi dan tugas pokok 

Jumlah skor maksimum unsur portofolio 
X 100% = Persentase A 
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Penghitungan persentase skor unsur pengembangan profesi : 

Jumlah skor unsur pengembangan profesi 

Jumlah skor maksimum unsur portofolio 

 

Penghitungan persentase skor unsur pendukung profesi : 

Jumlah skor unsur pendukung profesi 

Jumlah skor maksimum portofolio 

 

Penentuan Kelulusan dari jumlah persentase : 

=  Persentase unsur A + Persentase unsur B + Persentase unsur C 

=  Total persentase ( A+B+C ) 

= Total persentase 57 % atau lebih dari 57% berarti lulus, total persentase 

kurang dari 57 % berarti tidak lulus  

Unsur kualifikasi dan tugas pokok minimal yang harus di capai (minimal 300 dan 

sub unsur tidak boleh kosong), unsur pengembangan profesi minimal yang harus 

di capai (minimal 200 dan guru yang di tugaskan pada daerah khusus minimal 

150) dan untuk unsur pendukung profesi (tidak boleh 0 atau minimal 100). Untuk 

lulus atau batasan kelulusan skor yang harus di capai oleh guru adalah 850 (57% 

dari perkiraan skor maksimum). 

3. Analisa Sistem 

Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian menganalisis dan 

mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dibangun. 

Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang 

lengkap. Analisa sistem meliputi analisa kebutuhan perangkat lunak, analisa 

kebutuhan perangkat keras dan analisa kebutuhan input. Analisa kebutuhan 

perangkat keras meliputi spesifikasi sistem seperti PC dengan processor Intel 

Pentium 4 2,0 GHz dan RAM 512Gb, HardDisk 80Gb, Monitor, Mouse 

,Keyboard dan Modem. Analisa kebutuhan perangkat lunak meliputi Sistem 

Operasi Microsoft Windows Xp, Framework .Net 4, Visual Studio .Net 

2010,Rasional Rose Enterprise Edition, Sql Server 2008 Management Studio dan 

browser internet explorer, firefox, Chrome. Analisa kebutuhan input meliputi pola 

sertifikasi dan pola sertifikasi. 
 

 Alur Proses Pola Penilaian Portofolio 

Guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi 

guru pertama kali harus melakukan penilaian terhadap kesiapan dirinya dalam 

mengikuti uji kompetensi melalui penilaian portofolio untuk mendapatkan 

sertifikat pendidik. Kesiapan yang dimaksud adalah: (1) ketersediaan dan 

kelengkapan dokumen portofolio yang dimilikinya, (2) telah melakukan penilaian 

sendiri terhadap dokumen portofolio yang dimilikinya, dan (3) memiliki kesiapan 

diri untuk mengikuti tes awal.Berdasarkan hasil penilaian diri tersebut, kemudian 

guru melakukan pemilihan pola sertifikasi guru pola Penilaian Portofolio 

(PF).Peserta yang siap memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut. 

(1) Peserta wajib mengikuti tes awal di tempat pelaksanaan tes yang 

ditetapkan oleh KSG (ICT Center). Soal tes disediakan oleh KSG 

X 100% 

X 100% 

= Persentase B 

= Persentase C 
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melalui WEBSITE KSG yang hanya dapat dibuka di ICT Center.Peserta 

yang mencapai nilai/skor tes sama dengan atau lebih tinggi dari batas 

kelulusan yang ditetapkan oleh KSG, maka peserta dinyatakan lulus 

mengikuti sertifikasi pola PF. Peserta yang tidak lulus tes awal secara 

otomatis menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.Peserta yang lulus tes 

awal mendapatkan bukti kelulusan dari ICT Center dan diberi waktu 

untuk menyusun portofolio.Portofolio yang telah disusun oleh peserta 

sertifikasi diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota 

dan diteruskan kepada Rayon LPTK untuk dinilai oleh asesor. 

(2) Apabila hasil penilaian PF peserta sertifikasi guru memiliki skor sama 

dengan atau di atas batas kelulusan, maka kemudian asesor melakukan 

verifikasi berkas PF yang disusun. Apabila hasil verifikasi menunjukkan 

bahwa peserta menguasai kompetensi guru sebagaimana ditunjukkan 

dalam dokumen portofolio, maka peserta dinyatakan lulus dan 

memperoleh sertifikat pendidik.Apabila skor hasil penilaian PF 

mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi masih ada 

kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan administrasi 

(MA). Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap berkas PF yang 

disusunApabila hasil penilaian PF belum mencapai batas kelulusan, 

peserta harus mengikuti pola PLPG 

 

 
Gambar 2 Alur Proses Pola Penilaian Portofolio 
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 Alur Proses Pola verifikasi data Portofolio 

 Sistem dari alur proses verifikasi data protofolio dalam sertifikasi guru 

yang dilakukan oleh asesor dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 
Gambar 3 Alur Proses Pola verifikasi data Portofolio 

  

 Dari gambar 3 diatas, dapat dijelaskan bahwa proses verifikasi data 

portofolio terdiri dari tiga unsur penilaian yaitu unsur kualifikasi tugas pokok, 

unsur pengembangan profesi dan unsur pendukung profesi. Tiap unsur tersebut  

memiliki aturan skor masing-masing. Unsur kualifikasi dan tugas pokok memiliki 

ketentuan skor minimal 300 sampai skor maksimal 845. Unsur pengembangan 

profesi memiliki ketentuan skor minimal 200 sampai skor maksimal 495. Unsur 

pendukung profesi memiliki ketentuan skor minimal 100 sampai skor maksimal 

160. Asesor melakukan verifikasi terhadap tiga unsur portofolio. Batas skor 

portofolio dinyatakan lulus adalah 850 dan memiliki persentase 57 %. Peserta 

yang tiap unsurnya dibawah minimal skor  dainyatakan tidak lolos verifikasi. 

Sedangkan peserta yang tiap unsurnya diatas minimal skor dinyatakan lulus 

verifikasi .   

   

Metode Perancangan Sistem 

Use Case Diagram 
Dengan menggunakan hasil analisis tahap pertama, didapatkan informasi 

mengenai actor, fungsi-fungsi yang diharapkan dapat dilakukan oleh actor. Hasil 

tersebut akan dipresentasikan dalam sebuah use case diagram sehingga 

didapatkan hubungan/interaksi antar actor. Hubungan interaksi yang menjadi 

Selesai 

Start 
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sebuah jalinan baik secara sekuensial maupun paralel dalam use case diagram 

merupakan gambaran sistem secara utuh. 

 
 

Gambar 4 Use Case Diagram 

 

Gambar 4 dijelaskan sebagai berikut: Guru adalah aktor yang hanya dapat 

melakukan registrasi, mengumpulkan portofolio, Masyarakat merupakan aktor 

yang dapat melakukan seperti melihat pengumuman hasil sertifikasi dan 

mengikuti sosialisasi, asesor merupakan aktor yang melakukan penilaian dan 

verifikasi portofolio guru dan dinas pendidikan adalah aktor yang memiliki 

kewenangan dalam melakukan penetapan calon sertifikasi, melakukan verifikasi 

dokumen portofolio. Sistem memberikan informasi dan kemudahan asesor 

melakukan proses penilaian portofolio dalam kegiatan sertiifkasi guru. 
 

Activity Diagram 
Activity Diagram merupakan diagram yang menggambarkan berbagai alir 

aktifitas dalam sistem yang dirancang 
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Gambar 5. Activity Diagram Sistem 

Gambar 5 dapat dijelaskan sebagai berikut: Guru mengakses sistem 

sertifkasi guru, kemudian guru melakukan registrasi untuk mendapatkan no 

peserta untuk mengikuti sertifikasi guru. Dinas Pendidikan dapat melihat daftar 

guru yang telah melakukan registrasi, setelah itu melakukan penetapan calon 

peserta sertifikasi dan mengumumkan peserta calon sertifikasi. 

Sequence Diagram 
Sequence Diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar 

objek di dalam dan di sekitar sistem berupa message yang digambarkan terhadap 

waktu.Diagram sequence ketika melakukan aktifitas registrasidapat dilihat pada 

Gambar 6 

end 

end 

end 

start 
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Gambar 6 Sequence Diagram Registrasi 

Gambar 6 dapat dijelaskan sebagai berikut: Guru memasukkan input biodata 

atau data portofolio, selanjutnya sistem memproses dan mengolah data pada 

database. 

 
Gambar 7 Sequence Diagram Verifikasi Dokumen Portofolio 

Gambar 7 dapat dijelaskan sebagai berikut: Dinas Pendidikan melakukan 

verifikasi data calon peserta sertifikasi, kemudian sistem akan memproses data 

calon sertifikasi guru. 

 
Gambar 8 Sequence Diagram Penilaian 

Gambar 8dapat dijelaskan sebagai berikut: Asesormenambahkan data 

penilaian dan verikasi data portofolio peserta sertifikasi, kemudian sistem akan 

memproses penilaian 

 

 

 

 : Guru

 : FormRegistrasi  : Add Data Guru  : Registrasi

EnterDataGuru( )

TambahDataGuru=Yes()

DataGuruTersimpan()

SimpanDataGuru()

DataGuruTersimpan()

 : Dinas Pendidikan

 : FormVerifikasiDokumenPortofolio  : 

AddVerifikasiDokumenPortofolio

 : 

VerifikasiDokumenPortofolio

EnterDataVerifikasi()

TambahDataVerifikasi()

SimpanDataVeifikasi()

DataVerifikasiTersimpan()

DataVerifikasiTersimpan()

 : Asesor

 : FormPenilaian  : AddPenilaian  : 

PenilaiandanVerifikasiPortofolio

EnterDataPenilaian()

TambahDataPenilaian=Yes()

SimpanDataPenilaian()

DataPenilaianTersimpan()

DataPenilaianTersimpan()
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Class Diagram 
Class Diagram menunjukkan relasi antar entity, boundary, dan control. 

 
Gambar 9 Class Diagram 

Class diagram pada Gambar 9 merupakan relasi antar entity, boundary, dan 

control dalam aplikasi Sistem Informasi Penilaian Portofolio. Relasi yang terjadi 
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adalah one to many. Entity penilaian dan entityuser masing-masing berfungsi 

sebagai database penilaian dan databaseuser, dimana semua data akan tersimpan. 

Boundary berfungsi sebagai tempat menyimpan data sementara sebelum diproses 

simpan ke database, dari boundary ini akan dilanjutkan ke control, dimana dari 

control akan memproses segala kegiatan yang dilakukan oleh user dan semua data 

yang dimasukkan akan disimpan ke dalam database. 

 

4. Implementasi Sistem  

Setelah tahap perancangan sistem, kemudian akan dibahas mengenai 

implementasi sistem yang dibangun. Tampilan awal dari sistem informasi 

penilaian portofolio sertifikasi guru adalah halaman Login, dimana sebelum 

melihat halaman berikutnya admin, petugas administrasi dan asesor harus 

melakukan login terlebih dahulu. Form atau tampilan pertama kali yang akan 

ditemui user sewaktu menggunakan aplikasi sistem informasi penilaian portofolio 

ini  adalah tampilan Login Form User. Untuk masuk kedalam aplikasi maka user 

harus mengisi username dan password sesuai otoritas masing-masing, setelah itu 

user meng-klikbutton LOGIN, lalu user bisa masuk ke halaman berikutnya. Pada 

Halaman Menu Utama ini user bisa menjalankan atau memilih menu yang 

diinginkan. Dalam halaman administrator terdapat sembilan button, yaitu button 

skor rubrik penilaian, button bidang studi keahlian, button sekolah, peserta 

sertifikasi, user, wilayah, laporan dan profile. Untuk melihat daftar peserta maka 

user tinggal meng-klik button view, maka hasil yang ditampilkan berisi tentang 

data data guru yang akan digunakan dalam proses penilaian sertifikasi guru. 

Untuk menambah daftar peserta maka user tinggal meng-klik button add data. 

Halaman form registrasi digunakan untuk menambah peserta dengan cara mengisi 

menu yang ada sampai lengkap dan disimpan. Halaman form registrasi yang 

sudah terisi lengkap, peserta harus upload foto terlebih dahulu setelah itu klik 

button registrasi. Halaman pengaturan user digunakan oleh admin untuk mengatur 

user user yang berhak melakukan akses. Selain sebagai pengatur hak akses user, 

administrator juga bias menambah user dengan cara klik button add data user. 

Halaman hasil laporan akan muncul setelah administrasi mengirim data ke asesor. 

Setelah data diterima, asesor melakukan input skor sesuai dengan ketentuan yang 

ada dengan mengacu 10 rubrik penilaian portofolio.Untuk melihat laporan hasil 

penilaian yaitu dengan cara klik button laporan pada aplikasi administrator dan  

aplikasi asesor. Pada aplikasi asesor akan muncul skor dari tiga unsur penilaian 

portofolio. Tiga unsur penilaian portofolio terdiri dari unsur kualifikasi dan tugas 

pokok, unsur pengembangan profesi dan unsur pendukung profesi. Ketentuan skor 

kelulusan sesuai dengan aturan yang ada yaitu peserta harus memiliki jumlah skor 

portofolio 850 atau diatasnya dengan persentase 57%. Peserta yang memiliki skor 

dibawah 850 atau hanya memiliki persentase dibawah 57% berarti tidak lulus. 
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Gambar 10 Tampilan Halaman Login Form User 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Halaman Administrasi Form Registrasi 

 

 
 

Gambar 12 Halaman Administrator Pengaturan User 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Laporan hasil penilaian 
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5. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan metode Blackbox testing. 

Pengujian Black box dilakukan untuk menemukan kesalahan yang terjadi seperti 

fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface, kesalahan struktur data, 

kesalahan kinerja, atau kesalahan inisialisasi atau terminasi. Pengujian dilakukan 

pada sisi asesor, sistem admin dan administrator pada sistem informasi penilaian 

sertifikasi guru ini. Sistem diujikan pada 30 user yang terdiri dari 14 orang sistem 

admin, 14 orang administrasi dan 2 orang asesor secara acak, dan kemudian 30 

orang tersebut akan mengisi kuesioner yang berfungsi sebagai penilaian terhadap 

sistem. 

i. Pengujian User  ( Sys.Admin, Administrasi dan Asesor 

) Pengujian aplikasi dilakukan pada sisi user atau asesor 

SiPPo SeGu ini. Hasil dari pengujian tersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1 Tabel Pengujian pada Asesor 

Kondisi inputan Input sebenarnya Output seharusnya Ket. 

Lihat rubrik penilaian Pilih kategori rubrik 

penilaian 

Menampilkan rubrik 

penilaian 

Valid 

Lihat detail rubrik penilaian Pilih data rubrik 

penilaian 

Menampilkan informasi 

detail data rubrik penilaian 

Valid 

Menu pencarian data peserta Kata kunci pencarian Menampilkan hasil 

pencarian data peserta 

Valid 

Lihat rubrik penilaiaian Pilih menu rubrik 

penilaian 

Menampilkan informasi 

rubrik penilaian 

Valid 

 

Dari tabel terlihat bahwa hasil dari pengujian adalah valid, sehingga sistem 

berjalan baik pada sisi user atau asesor.  

 

ii. Pengujian Sys.Admin. Pengujian perta dilakukan pada 

sisi user atau sysAdmin SiPPo SeGu ini. Hasil dari 

pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel.  

Tabel 4.2 Tabel Pengujian pada Sys.Admin 

Kondisi inputan Input sebenarnya Output seharusnya Ket. 

Login admin Username, password Berhasil login ke akun 

admin 

Valid 
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Lihat admin Ubah data admin Data admin berhasil 

diubah 

Valid 

Lihat kategori Melihat data kategori, 

Menambah, mengubah, 

dan menghapus data 

kategori 

Data kategori berhasil 

ditambah, diubah, dan 

dihapus 

Valid 

Lihat data peserta Melihat data peserta, 

menambah, mengubah, 

dan menghapus data 

peserta 

Data peserta berhasil 

ditambah, diubah, dan 

dihapus 

Valid 

Lihat menu Melihat data menu, 

menambah, mengubah, 

dan menghapus data menu 

Data menu berhasil 

ditambah, diubah, dan 

dihapus 

Valid 

Lihat rubrik 

penilaian 

Melihat data rubrik 

penilaian, menambah, 

mengubah, dan menghapus 

data peserta 

Data rubrik penilaian 

berhasil ditambah, 

diubah, dan dihapus 

Valid 

Logout Pilih menu logout Berhasil keluar dari akun 

admin 

Valid 

 

Dari tabel terlihat bahwa hasil dari pengujian adalah valid, sehingga sistem 

berjalan dengan baik pada sisi sistem admin atau sys.Admin.  

 

iii. Pengujian Administrasi 

Pengujian perta dilakukan pada sisi user atau 

administrasi SiPPo SeGu ini. Hasil dari pengujian tersebut 

dapat dilihat pada tabel bawah.  
Tabel 4.2 Tabel Pengujian pada Administrasi 

Kondisi inputan Input sebenarnya Output seharusnya Ket. 

Login administrasi Username, password Berhasil login ke akun 

administrasi 

Valid 

Lihat administrasi Ubah data administrasi Data administrasi berhasil 

diubah 

Valid 

Lihat kategori Melihat data kategori, 

Menambah, mengubah, 

dan menghapus data 

kategori 

Data kategori berhasil 

ditambah, diubah, dan 

dihapus 

Valid 

Lihat rubrik 

penilaian 

Melihat data rubrik 

penilaian, menambah, 

mengubah, dan menghapus 

data peserta 

Data rubrik penilaian 

berhasil ditambah, 

diubah, dan dihapus 

Valid 

Lihat menu Melihat data menu, 

menambah, mengubah, 

dan menghapus data menu 

Data menu berhasil 

ditambah, diubah, dan 

dihapus 

Valid 

Lihat data peserta Melihat data peserta, 

menambah, mengubah, 

dan menghapus data resep 

Data peserta berhasil 

ditambah, diubah, dan 

dihapus 

Valid 

Logout Pilih menu logout Berhasil keluar dari akun 

administrasi 

Valid 
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Dari tabel terlihat bahwa hasil dari pengujian adalah valid, sehingga sistem 

berjalan dengan baik pada sisi admin.  

 

5.1 Analisis Hasil Pengujian Sistem 

Analisis pengujian yang dilakukan adalah dengan cara mengujikan langsung 

pada user atau pengguna, kemudian user akan mengisi kuesioner yang disediakan 

untuk mendapatkan data sebagai bahan analisis. 

Pengujian dilakukan pada 30 user yang dipilih secara acak, dengan kategori 

user adalah orang yang dapat menggunakan aplikasi web. Berdasarkan pertanyaan 

dalam kuesioner yang ada pada lampiran 2,  menghasilkan data pada table 4.3 

sebagai berikut. 
 

Table 4.3 Tabel Hasil kuesioner 

 Ya Tidak Tidak Tahu 

Pertanyaan 1 20 (66,7%) 8(26, %) 2(6,7%) 

Pertanyaan 2 28(93,3%) 2(6,7%) 0(0%) 

Pertanyaan 3 25(83,3%) 3(10%) 2(6,7%) 

Pertanyaan 4 15(50%) 12(40%) 3(10%) 

Pertanyaan 5 22(73,3%) 5(16,7%) 3(10%) 

 

Dari table 4.3 dapat dilihat bahwa 66,7% dari responden memberikan 

pendapat bahwa SiPPo SeGu ( Sistem Informasi Penilaian Sertifikasi Guru ) ini 

sudah interaktif. Kemudian 93,3% dari responden memberikan pendapat bahwa 

tampilan antarmuka SiPPo SeGu cukup bagus. Kemudian 83,3% dari responden 

memberikan pendapat bahwa dengan SiPPo SeGu mereka dimudahkan 

mendapatkan informasi sertifikasi guru. Kemudian 50% dari responden 

memberikan pendapat bahwa data pada SiPPo SeGu sudah cukup lengkap. 

Kemudian 73,3% dari responden memberikan pendapat bahwa SiPPo SeGu dapat 

dijadikan konten yang membantu panitia penyelenggara dalam melakukan 

penilaian portofolio sertifikasi guru di Kota Salatiga. 

 

6 Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1) 

Sistem Informasi Penilaian Portofolio Sertifikasi Guru atau SiPPo SeGu  ini 

interaktif dan tampilan antar muka cukup bagus. 2) Penyelenggara dalam hal ini 

petugas administrasi dan asesor dimudahkan mendapatkan informasi sertifikasi 

guru karena data yang disajikan cukup lengkap. 3) Sistem Informasi Penilaian 

Portofolio Sertifikasi Guru atau SiPPo SeGu dapat dijadikan konten yang 

membantu panitia penyelenggara dalam melakukan penilaian portofolio sertifikasi 

guru di Kota Salatiga. 
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