Tersedia di http://jtsiskom.undip.ac.id (30 April 2017)
DOI: 10.14710/jtsiskom.5.2.2017.89-93

Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 5(2), 2017, 89-93

Aplikasi Penilaian Kinerja Dosen pada Proses Belajar Mengajar Berbasis
Web: Studi Kasus di Badan Penjamin Mutu Internal
Institut Teknologi Padang
Harison*), Roby Faisal
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Padang
Jl. Gajah Mada, Kandis Nanggalo, Telp. 0751-7055202, Padang

Abstract - The lecturer has the main duty of
Tridharma of Higher Education, namely education,
research and community service. Currently, the
assessment of lecturers using questionnaires by
students at the Padang Institute of Technology is still
ineffective and the data is less valid. With this
application, the internal quality assurance agency of
Padang Technology Institute will not be bothered to
calculate student questionnaire data as much as 2500
people. The results of this application provide a
detailed value to the lecturer, in which a lecturer has a
low score and in which part a lecturer excels based on
the question items. This value will be calculated by the
application of each student who has filled the
questionnaire. The application will provide
information on the value of the whole lecturer and
can be the basis to make improvements to the
weakness of the lecturer in detail and accurately. This
application is designed using PHP programming
language and MySql database. Lecturer performance
appraisal results can be obtained directly, to determine
the highest to lowest score and can also see the results
of the overall lecturer's score accessed on the account
of each lecturer on the campus information system.
Keywords – Lecturer; assessment of performance; web
application
Abstrak - Dosen mempunyai tugas pokok tridharma
Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Saat ini, penilaian
dosen menggunakan kuesioner oleh mahasiswa di
Institut Teknologi Padang masih tidak efektif dan
datanya kurang valid. Dengan adanya Aplikasi ini
badan penjamin mutu internal Institut Teknologi
Padang tidak akan direpotkan untuk mengalkulasi
data angket mahasiswa sebanyak 2500 orang. Hasil
dari aplikasi ini memberikan nilai secara detail
kepada dosen, di bagian mana seorang dosen yang
mempunyai nilai rendah dan di bagian mana seorang
dosen unggul berdasarkan item pertanyaan. Nilai ini
akan di kalkulasi oleh aplikasi setiap mahasiswa yang
telah mengisi kuesioner dan akan memberikan
informasi nilai secara keseluruhan dosen dan bisa
menjadi dasar untuk mengadakan peningkatan
terhadap kelemahan dosen secara detail dan tepat.
Aplikasi ini dirancang menggunakan bahasa
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pemograman PHP dan database MySql. Hasil
penilaian kinerja dosen bisa diperoleh secara
langsung, untuk mengetahui nilai tertinggi sampai
terendah dan bisa juga melihat hasil keseluruhan
nilai dosen yang diakses pada akun masing-masing
dosen pada sistem informasi kampus.
Kata Kunci - Dosen;penilaian kinerja; aplikasi web
I.

PENDAHULUAN

Dosen merupakan salah satu unsur yang sangat
penting dalam suatu sistem pendidikan di perguruan
tinggi, dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam
melaksanakan proses pembelajaran yaitu melakukan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat [1].
Tujuan pendidikan yaitu menghasilkan lulusan yang
berkualitas sesuai dengan standar. Kualitas dosen
memegang peranan penting di suatu perguruan tinggi
yang ingin mencapai tujuan proses belajar mengajar
yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka di
perlukan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan
pendidikan, mengingat pentingnya peranan dosen dan
juga peningkatan sumber daya manusia dalam institusi
[2]. Pendidik yang profesional harus mencerdaskan
kehidupan bangsa sehingga keberadaannya dalam suatu
perguruan tinggi harus mampu memotivasi dirinya
dan mengembangkan dirinya guna meningkatkan
kerja secara maksimal [3]. Salah satu masukan yang
bisa diperoleh dosen untuk memotivasi dan
mengembangkan diri adalah dengan melakukan
penilaian proses belajar mengajar terhadap dirinya.
Mahasiswa
melakukan penilaian terhadap dosen
dengan badan penjamin mutu internal sebagai
fasilitatornya.
Sistem informasi telah banyak diaplikasikan untuk
membuat proses lebih efisien dan efektif baik di industri
maupun institusi pemerintah [4]-[7]. Beragam metode
digunakan, seperti metode kualitatif contans
comparative method dalam penilaian kinerja
berdasarkan kompetensi dan key performance indicator
dengan mengumpulkan data dengan wawancara
khususnya pimpinan dan pengelompokan karyawan [8].
Widodo [9] mengembangkan aplikasi evaluasi kinerja
karyawan menggunakan metode simple additive
weighting.
Khusus untuk evaluasi kinerja dosen,
aplikasi diterapkan di Universitas Islam Syarif
Hidayatullah dan Sekolah Tinggi Teknik Musi [10],
[11]. Aplikasi tersebut dikembangkan menggunakan
bahasa pemrograman PHP dan database MySql. Artikel
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ini membahas pengembangan aplikasi penilaian dosen
berbasis web di ITP yang terhubung dengan sistem
informasi akademik, dimana mahasiswa dapat
mengakses rencana studi, nilai studi, jumlah studi yang
telah ditempuh dan penambahan penilaian kinerja
dosen.
Sistem informasi yang dikembangkan ini
memberikan kemudahan kepada badan penjamin mutu
internal ITP. Karena tidak lagi perlu memberikan
lembaran kuesioner ke lokal di waktu ujian akhir
semester, jumlah pertanyaan yang diberikan tetap sama
sebanyak 16 pertanyaan. Dan setiap mata kuliah yang
diambil oleh mahasiswa maka harus mengisi kuesioner
tersebut. Setelah mahasiswa mengisi ke semua mata
kuliah yang mereka ambil maka akan bisa mengakses
nilai mata kuliah mereka. Hasil dari sistem ini lebih
spesifik pada penilaian terhadap nilai rata rata terhadap
item pertanyaan dosen, yang tidak hanya memberikan
nilai rata-rata dosen saja, karena hal ini penting untuk
melihat di sisi mana dosen rata rata yang nilainya
kurang. Aplikasi dikembangkan dengan bahasa PHP
dan database MySQL.
II.

Gambar 1. Context Diagram

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian aplikasi penilaian kinerja Dosen
menggunakan menggunakan bahasa pemograman PHP
dan database MySql, serta di tunjang dengan perangkat
keras maupun perangkat lunak. Tempat penelitian yang
dilakukan adalah di Badan Penjamin Mutu Internal
Institut Teknologi Padang.
Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,
metode penelitian yang dilakukan yaitu pengumpulan
data, kuesioner, wawancara, perancangan sistem sesuai
kebutuhan. penelitian lapangan, dalam tahap awal yang
dilakukan merupakan observasi lapangan dengan cara
melihat serta mempelajari permasalahan tentang
penilaian kinerja dosen yang sedang diteliti dan
mengumpulkan data-data yang bersangkutan dengan
penilaian kinerja dosen [13]. Untuk mendapat data-data
secara langsung dari sumber yang mengerti sehubungan
dengan pengamatan yang penulis lakukan. Dalam hal ini
pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada pihak Badan
Penjamin Mutu Internal Institut Teknologi. Penelitian
kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur
yang ada berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
Data diamati dari buku literatur dan sumber-sumber lain
yang berhubungan erat dengan penulisan ini.
Context diagram pada Gambar 1 memperlihatkan
batasan sistem, entitas eksternal yang berintegrasi
dengan sistem informasi utama yang mengalir antara
entitas dengan sistem. Diagram ini juga digunakan
sebagai alat bantu perancangan sistem secara global
yang memperlihatkan sistem dan bagian-bagiannya
secara umum. Struktur program yang memperlihatkan
kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dirancang
seperti Gambar 2.
Database
yang digunakan adalah MySql.
Program phpMyAdmin digunakan untuk mengelola
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Gambar 2. Struktur program
database yang dapat diakses dengan browser, yaitu
Internet Explorer. Relasi antar tabel terlebih dahulu
dirancang untuk mendukung kelancaran pengolah data
elektronis supaya dapat berjalan dengan baik. Dengan
relasi yang baik akan diperoleh gambaran umum
jalannya sistem yang dipersiapkan pada entity
relationship diagram, yaitu dengan menggambar
hubungan 12 tabel seperti pada Gambar 3.
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Gambar 3. Entity relation diagram dari aplikasi
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada aplikasi penilai dosen ini direncanakan
terhubung dengan sistem informasi Institut Teknologi
Padang, dimana waktu mahasiswa akan melihat hasil
studi akhir semester mereka, maka sistem informasi
Kampus akan mengarahkan mahasiswa untuk mengisi
angket kuesioner dosen untuk setiap mata kuliah yang
mereka ambil, untuk saat ini aplikasi baru dijalankan di
localhost
(http://localhost/aplikasipenilain
kinerjadosen/). Tiap pengguna memilih sesuai dengan
hak akses, jika mahasiswa maka mahasiswa login
dengan akun yang mereka punya dan mahasiswa kan
dihadapkan kepada halaman utama mahasiswa yang
berisikan menu KRS, Penilaian dan Biodata. Untuk
melanjutkan penilaian mahasiswa harus meng-klik menu
penilaian. Halaman ini menampilkan nama dosen yang
mengampu mata kuliah mahasiswa, mahasiswa harus
mengisi semua kuesioner setiap dosen yang tampil pada
halaman tersebut yang terlihat pada Gambar 4.
Pada aplikasi ini, penilaian dikelompokkan
berdasarkan tiap program studi. Badan penjamin mutu
internal menyatukan untuk semua dosen yang ada pada
kampus Institut Teknologi Padang.
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Gambar 4.Tampilan halaman penilaian dosen studi
Pertanyaan kuesioner yang tersedia sebanyak 18
pertanyaan yang mempunyai pilihan A,B,C,D.
Mahasiswa
meng-klik nilai tiap dosen, setelah
mahasiswa selesai mengisi setiap pertanyaan dilanjutkan
dengan meng-klik tombol submit kemudian akan
kembali ke halaman daftar dosen pengampu mata kuliah
mahasiswa. Mahasiswa mengulang kembali langkah
tersebut untuk setiap dosen pengampu mata kuliah,
dengan telah meng-klik tombol submit untuk semua
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menampilkan hasil penilaian dosen oleh aplikasi seperti
terlihat pada Gambar 8.

Gambar 5. Halaman kuesioner

Gambar 6. Halaman Penilaian Dosen
dosen (Gambar 5). Penilaian setiap dosen telah selesai
untuk satu mahasiswa. Nilai ini akan diakumulasikan
dengan nilai mahasiswa yang mengambil mata kuliah
yang sama.
Setelah mahasiswa mengisi kuesioner dan
menyimpannya maka dosen sudah bisa melihat nilai
mereka walaupun belum semua mahasiswa yang
mengisi kuesioner. Tampilan penilaian dosen terlihat
seperti pada Gambar 6.
Tampilan nilai semua dosen, di mana pada hasil
penilai ini pada menu aksi dan item menu mata di klik
maka dosen bisa melihat secara detail bobot penilai
yang mereka terima Skor A berapa mahasiswa begitu
Skor B, C dan D. Badan penjamin mutu internal bisa
mengevaluasi dosen dosen berdasarkan nilai tersebut
yang memberikan gambaran secara detail dimana rata
rata dosen secara keseluruhan yang mempunyai nilai
rendah dan nilai ini yang menjadi acuan untuk
memberikan pelatihan kepada dosen dosen karena pada
kuesioner terdapat 18 pertanyaan yang mempunyai cara
tersendiri sendiri dalam memperbaikinya seperti terlihat
pada Gambar 7.
Setelah batas waktu pengisian kuesioner selesai
maka hasil laporan secara keseluruhan dapat dicetak
untuk menjadi laporan tertulis dan pengarsipan data ini
juga dapat melihat rata rata nilai dosen dan predikat
hasil penilaian terdiri dari 16 kriteria dari setiap kriteria
ada dengan rentang nilai sebagai berikut 3,01- 4 (A) /
sangat baik (SB), = 2,01- 3 (B) / baik (B), = 1,01-2
(C) / cukup (C), = 0,01-1 (D) / kurang (K) dan
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Gambar 7. Nilai detail per-grade

Gambar 8. Laporan Hasil Nilai Dosen
Penelitian
ini
telah
menghasilkan
dan
mengimplementasikan aplikasi sistem informasi menilai
kinerja dosen di Badan Penjamin Mutu Internal Institut
Teknologi Padang, seperti halnya penerapan aplikasi di
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UIN Syarif Hidayatullah [10] dan STT Musi [11].
Metode yang telah diterapkan adalah kualitatif
berdasarkan kompetensi dan indikator kinerja dosen [8].
Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan
pembobotan tiap kinerja, misalnya menggunakan simple
additive weighting [9]. Aplikasi ini telah memberikan
pilihan solusi dalam penilaian kinerja dosen secara
efisien dan efektif oleh badan penjamin mutu perguruan
tinggi, seperti halnya yang telah diterapkan di industri
[4]-[9].
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
mengenai perancangan aplikasi penilaian kinerja dosen
pada proses belajar mengajar berbasis web,
memberikan waktu yang efisien bagi badan penjamin
mutu internal dan tidak memerlukan banyak tenaga lagi
dalam merekap data kuesioner dari 2500 orang
mahasiswa. Bagi mahasiswa tentunya tidak lagi
terganggu masa ujian mereka dan mereka bisa mengisi
kuesioner dengan rileks karena bisa dilakukan dimana
saja. Keunggulan aplikasi ini adalah memberikan detail
keunggulan dan kelemahan individual nilai dosen, juga
secara program studi dan institusi yang akan menjadi
landasan dalam memperbaiki kinerja dosen dan
memutuskan pelatihan apa yang harus diberikan pada
dosen karena sistem memberikan nilai detail terhadap
16 pertanyaan tersebut. Data hasil penilaian dosen tidak
lagi disimpan dalam bentuk lembaran kertas kuesioner
yang diberikan kepada mahasiswa, melainkan disimpan
dalam sebuah database untuk menghindari hilang atau
rusaknya data akan menghemat pengeluaran kampus.
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