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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

semakin pesat, Salah satunya adalah aplikasi berbasis web. Namun masih 

sedikit sekali instansi pendidikan yang memanfaatkan media aplikasi 

berbasis web sebagai alat komunikasi dan sumber informasi, terutama di 

kalangan Sekolah Menengah Atas. 

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkungan 

sekolah membuat penulis untuk dapat menyajikan suatu aplikasi yang dapat 

mempermudah sekolah dalam penghitungan, pemantauan dan penyampaian 

hasil nilai raport. Bagi guru pengampu pelajaran dapat mempermudah dalam 

penginputan nilai tugas harian, nilai mid semester dan nilai ujian akhir 

semester yang akan dihitung secara otomatis oleh aplikasi yang akan 

menghasilkan nilai raport, bagi wali kelas untuk mempermudah pengecekan 

hasil nilai raport yang telah di input oleh guru pengampu pelajaran, bagi 

wakil kepala sekolah untuk mempermudah pemantauan terhadap guru 

pengampu pelajaran dalam penginputan nilai raport supaya tepat waktu, bagi 

tata usaha untuk mempermudah dalam penyimpanan data nilai siswa 

kedalam buku leger siswa dan untuk siswa untuk mempermudah dalam 

mengakses hasil nilai raport mereka. 
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Pada dasarnya proses input dan penghitungan nilai raport tidaklah 

sulit, akan tetapi karena kurangnya ketelitian dan banyaknya  proses input 

dan penghitungan nilai raport dengan tepat waktu akan mengakibatkan suatu 

kesalahan nilai raport yang bisa merugikan siswa, ketelitian dalam 

penghitungan nilai raport tersebut menimbulkan suatu kendala yang sangat 

berarti, salahnya perhitungan nilai raport dapat merugikan siswa. 

Pada umumnya kesalahan penghitungan nilai raport disebabkan oleh 

rumitnya rumus dan banyaknya proses input  nilai mata pelajaran sehingga 

dapat terjadi kesalahan dalam proses input dan penghitungan nilai raport, 

faktor kedua yaitu terlalu cepatnya waktu untuk mengolah nilai raport 

sehingga guru harus cepat dalam penghitungan nilai raport dan hal itu dapat 

menyebabkan suatu kesalahan penghitungan nilai raport. Oleh karena itu 

SMA Negeri Kebakkramat memerlukan aplikasi penghitung nilai raport 

yang praktis, efisien dan akurat. 

Untuk itulah tujuan dari penulis adalah untuk menghasilkan aplikasi 

penghitung nilai raport untuk memudahkan guru dalam penghitungan nilai 

raport dan dapat mengurangi kesalahan dan mempercepat proses 

penghitungan nilai raport, bagi wali kelas untuk mempermudah pengecekan 

hasil nilai raport yang telah di input oleh guru pengampu pelajaran, bagi 

wakil kepala sekolah untuk mempermudah pemantauan terhadap guru 

pengampu pelajaran dalam penginputan nilai raport supaya tepat waktu, bagi 

tata usaha untuk mempermudah dalam penyimpanan data nilai siswa 

kedalam buku leger siswa dan untuk siswa untuk mempermudah dalam 
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mengakses hasil nilai raport mereka. Akhirnya teknologi informasi dan 

komunikasi yang telah tersedia disekolah dapat dipergunakan lebih 

maksimal. 

 

1.2.PERUMUSAN MASALAH 

Dalam masalah ini tidak lepas dari latar belakang yang sudah 

dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1.2.1. Bagaimana cara untuk mempermudah penginputan nilai bagi guru 

mata pelajaran dan untuk wakil kepala sekolah supaya bisa 

membatasi waktu input nilai yang di lakukan oleh guru mata 

pelajaran di SMA Negeri Kebakkramat melalaui media website 

supaya lebih efisien dan tepat waktu. 

1.2.2. Bagaimana cara membuat Aplikasi Penghitung Nilai Raport SMA 

Negeri Kebakkramat Dengan MultiUser Berbasis Web yang dapat di 

gunakan oleh masing-masing guru pengampu pelajaran untuk 

menginput nilai, bagi wali kelas untuk pengecekan hasil nilai raport 

yang telah di input oleh guru pengampu pelajaran, bagi wakil kepala 

sekolah untuk membatasi waktu penginputan nilai raport supaya 

tepat waktu, bagi tata usaha untuk mempermudah peninputan data 

siswa dan bagi siswa untuk mempermudah dalam mengakses hasil 

nilai raport dengan menggunakan usernya masing-masing. 
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1.3.   PEMBATASAN MASALAH 

Agar pembatasan yang dimaksud oleh penulis tidak meluas dan 

mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis membatasi hanya pada : 

 

1.3.1. Program ini dibuat dalam bentuk aplikasi yang memuat tentang 

pengolohahan nilai raport siswa yang dapat diinput langsung oleh 

guru pengampu pelajaran dengan menggunakan usernya dan dapat 

diakses oleh wali kelas, wakil kepala sekolah, tata usaha dan siswa 

dengan menggunakan usernya masing-masing dalam jaringan 

komputer intranet. 

1.3.2. Program aplikasi ini difokuskan pada pengolahan nilai raport yang 

diperoleh dari hasil nilai tugas harian, nilai mid semester dan nilai 

ujian akhir semester yang akan menghasilkan nilai raport, juga 

disertai informasi tentang kalender pendidikan. 

1.3.3. Aplikasi penghitungan nilai raport akan disajikan penulis berbasis 

web yang dapat diakses dalam jaringan komputer intranet. 

1.3.4. Software yang digunakan adalah : Geany-0.16, XAMPP versi 1.7, 

Mozilla Firefox, phpMy Admin-2.11.4, Macromedia Dreamweaver 8 

dan Adobe Photo Shop CS 2. 
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1.4. TUJUAN PROYEK AKHIR 

Penyusunan Proyek Akhir ini mempunyai 2 tujuan penting yang 

meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.  

1.4.1. Tujuan Umum  

a. Untuk menyelesaikan studi program Diploma III di STMIK Sinar 

Nusantara Surakarta. 

b. Mahasiswa dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama 

menjalani pendidikan di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

a. Mahasiswa dapat membuat aplikasi berbasis web yang informatif 

b. Untuk mempermudah pengolahan nilai raport dan untuk 

membatasi waktu input nilai yaitu dengan membuat aplikasi 

penghitung nilai raport dengan multi user berbasis web. 

 

1.5. MANFAAT PROYEK AKHIR 

1.5.1. Manfaat Bagi Akademik 

Bagi Akademik dapat melaksanakan fungsinya sebagai dimensi 

intelektual yaitu pengabdian pada masyarakat dan untuk referensi di 

perpustakaan untuk penyusunan laporan proyek akhir bagi 

mahasiswa. 

1.5.2. Manfaat Bagi Mahasiswa 

Dapat membuat aplikasi berbasis website yaitu penghitungan nilai 

raport dengan multi user berbasis web yang dapat diakses dalam 

jaringan komputer intranet. 
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1.5.3. Manfaat Bagi Instansi sekolah 

Dapat memanfaatkan aplikasi yang dibuat oleh penulis untuk 

memberikan kemudahan dalam pengolahan, pemantauan dan 

pengaksesan nilai raport. 

 

1.6. METODE PENULISAN 

Untuk menyusun proyek akhir ini, penulis mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan pokok bahasan. Adapun metode yang digunakan antara 

lain : 

1.6.1. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data diperoleh secara langsung dari sekolahan SMA Negeri 

Kebakkramat Jl.Nangsri. Kebakkramat, Karanganyar, sedangkan 

data yang tergolong dari data ini adalah buku leger nilai siswa 

b. Data Sekunder 

Merupakan pengumpulan data dengan cara pencarian dari 

literatur atau buku-buku, makalah baik di perpustakaan ataupun 

media lain seperti internet. 

1.6.2. Metode Penelitian Data 

a. Metode Observasi  

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara melakukan pengamatan langsung pada semua aktivitas yang 

ada pada objek penelitian. 
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b. Metode wawancara 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

tanya jawab langsung dengan sumber-sumber terkait. 

1.6.3. Teknik penelitian 

a. Untuk pembuatan sistem aplikasi menggunakan sofware 

Macromedia Dreamweaver 8 yang memadukan antara PHP 

dengan database MySQL, dalam pembuatannya menggunakan 

perintah seperti: Connection Database, Select database, Edit 

database, Insert database dan delete database. 

b. Dalam pembuatan halaman website menggunaakn aplikasi 

Dreamweaver 8.  

1.6.4. Prosedur 

a. Pengumpulan data 

b. Analisa data 

c. Pembuatan halaman web dengan Macromedia Dreamweaver 

d. Pembuatan Form pemrosesan 

e. Pembuatan database dengan MySQL 

f. Mengkoneksikan halaman dan form pemrosesan dengan database 

MySQL 
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1.7. SISTEMATIKA  

Sistematika akan memuat uraian secara garis besar isi Laporan Tugas 

Akhir, dengan menguraikan bab demi bab yang secara detail adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Proyek Akhir, 

Metode Penelitian, dan Sistematika. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Di dalam bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan pokok 

bahasan dan mendasari di dalam proyek akhir ini antara lain 

sebagai berikut : pengertian jaringan komputer intranet, pengertian 

website, pengertian web browser, pengertian HTML, pengertian 

PHP, pengertian MySQL, pengertian dreamweaver 8, perancangan 

database dan perancangan website. Dan untuk software 

menggunakan Macromedia Dreamweaver 8, XAMPP, Adobe 

Photoshop CS 2 dan juga program pendukung  seperti text editor 

yang dapat digunakan sebagai penulisan script HTML dan PHP. 

BAB III TINJAUAN UMUM 

Dalam bab ini membahas tentang sejarah, visi dan misi, struktur 

organasasi, tujuan aplikasi berbasis web, prosedur penghitungan 

nilai raport, serta penggunaan kurikulum di SMA Negeri 

Kebakkramat. 
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BAB IV PEMBAHASAN MASALAH 

Dalam bab ini membahas detail tentang aplikasi, data kebutuhan, 

desain aplikasi serta implementasi program. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 


