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ABSTRAK 

 

Bahrul Ilmi, 2020. Problematika Penggunaan Aplikasi Raport (ARD) oleh 
Wali Kelas DI MI TPI Keramat Banjarmasin Timur. Pembimbing 

Konten dan Metologi: Dr. Ani Cahyadi Maseri, S.Ag., M.Pd dan 
Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan: Tamjidnor, S.Ag., M.Pd.I 

Kata Kunci: Problematika, Aplikasi Raport Digital, Wali kelas 

Perkembangan teknologi di era sekarang sudah semakin canggih, bahkan 

penilaian akhir semester bagi siswa sudah bisa diinput secara online melalui 

Aplikasi Raport Digital. Wali kelas di MI TPI Keramat Banjarmasin Timur juga 

sudah menggunakan Aplikasi Raport Digital dalam penginputan nilai siswa. 

Namun, masih banyak wali kelas yang mengalami kesulitan dalam pengisian 

Aplikasi Raport Digital (ARD). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dan peran 

Aplikasi Raport Digital (ARD) serta mengetahui factor pendukung dan factor 

penghambat yang dialami Wali Kelas ketika menggunakan Aplikasi Raport 

Digital (ARD. Untuk menganalisis penelitian ini maka digunakan teori tentang 

definisi Aplikasi Raport Digital dan problematika yang dihadapi oleh wali kelas. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan 

pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah enam Wali kelas di MI 

TPI Keramat Banjarmasin Timur. Objek penelitian ini adalah problematika 

penggunaan Aplikasi Raport Digital (ARD) oleh Wali Kelas di MI TPI Keramat 

Banjarmasin Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi dan dokumenter. Data yang telah diperoleh kemudian 

diolah melalui teknik editing, koding dan klasifikasi hingga akhirnya bisa 

dianalisis dan disajikan. 

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah 1) Aplikasi Raport Digital 

digunakan oleh guru kelas untuk menginput nilai siswa dengan penilaian kognitif, 

afektif dan psikomotorik secara otomatis, sehingga lebih memudahkan guru dalam 

mengisi raport di setiap semesternya. Namun, ketika penggunaanya ternyata 

masih banyak guru yang mengalami kesulitan, seperti kesulitan login ke 

aplikasinya, susah sinyal dan aplikasi yang error; 2) Penggunaan Aplikasi Raport 

Digital dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Faktor yang mendukung penggunaan Aplikasi Raport Digital adalah 

jaringan WIFI di sekolah, karena ARD hanya bisa diakses menggunakan WIFI. 

Sedangkan faktor yang menghambat penggunaan ARD, diantaranya adalah  ARD 

hanya bisa diakses pada waktu pembagian raport saja; kurangnya wawasan guru 

mengenai teknologi dan informasi; aplikasi yang sering error; dan karakter guru 

yang terbiasa lambat dalam menyelesaikan raport sehingga bisa merepotkan guru 

yang lainnya. 


