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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi  sekarang ini, dimana perkembangan informasi 

yang sedemikian cepat, manusia dituntut untuk dapat berfikir lebih efektif 

dan efisien. Komputer merupakan hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memegang peranan penting dalam membantu 

menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia dengan mudah, yang akan 

menghasilkan data yang cepat, tepat dan akurat. Komputer merupakan 

salah satu alat alternative dalam menyelesaikan masalah yang rumit dan 

berjumlah banyak. Dalam hal ini, bukan berarti manusia tidak mampu 

menyelesaikan masalah tanpa menggunakan alat tersebut (komputer). 

Kemudahan dalam mengakses nilai untuk wali murid sangatlah 

penting, karena dengan begitu wali murid dapat memantau nilai dari putra-

putrinya. Menjadi tanggung jawab sekolah untuk dapat menyajikan nilai 

siswanya kepada wali murid. Salah satu cara untuk dapat menyajikan nilai 

siswa yang dapat diakses dari mana saja adalah dengan memanfaatkan 

media internet. 

 Dalam kasus ini, SMP Negeri 2 Tawangsari  adalah tempat yang 

diambil, SMP tersebut sudah dilengkapi dengan peralatan komputer, tetapi 

komputer yang ada di SMP tersebut hanya digunakan sebagai alat bantu 

kerja tambahan untuk membantu penyimpan data-data yang dianggap 

penting bagi SMP Negeri 2 Tawangsari. 
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Di SMP Negeri 2 Tawangsari saat ini untuk penyampaian informasi 

kesiswaan terutama tentang nilai siswa-siswinya masih menggunakan 

sistem buku raport yang akan diberikan kepada siswa pada tiap akhir 

semester, maka dalam hal inilah penulis akan membantu untuk 

membuatkan suatu aplikasi yang berupa “Sistem Informasi Nilai Raport 

Berbasis Web”. 

Penulis ingin memudahkan para guru dan para siswa SMP Negeri 2 

Tawangsari, dalam hal penyampaian hasil belajar siswa. Penulis juga ingin 

memberikan solusi pengolahan nilai yang lebih cepat dan sistem 

perengkingan yang lebih cepat, karena dalam penyusunan raport masalah 

yang sering dihadapi adalah keterbatasan waktu atau sempitnya waktu 

antara UAS dan pembagian raport. Adapun alur data dari sistem baru ini 

hampir sama dengan sistem pembagian nilai biasa, hanya saja di sistem 

baru ini nilai dapat dilihat secara online oleh siswa yang sudah terdaftar. 

Data nilai ulangan harian, tugas, mid semester, UAS dari guru mata 

pelajaran diolah dan diinput ke sistem kemudian guru mata pelajaran 

menyerahkan laporan nilai kepada guru wali kelas. Setelah semua data 

terkumpul maka guru wali kelas akan menyerahkan nilai kepada wakasek 

kurikulum, selanjutnya data tersebut diserahkan kepada administrator 

untuk pengecekan akhir. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

penulis akan merancang dan membangun sistem penilaian yang sesuai 

dengan sistem penilaian di SMP N 2 Tawangsari, sehingga akan 

mempermudah para siswa/ wali murid untuk mendapatkan informasi 
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tentang nilai mata pelajaran yang telah ditempuh. Dalam hal ini, 

dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana menyajikan informasi 

nilai rapor siswa-siswi SMP Negeri 2 Tawangsari”?  

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan 

perumusan masalah serta mempertimbangkan keterbatasan waktu yang 

telah diberikan, web ini dibatasi pada : 

- Pengolahan Master Data Siswa 

- Pengolahan Master Data Guru 

- Pengolahan Data Mata Pelajaran Perkelas 

- Pemasukan Data Nilai Tugas 

- Pemasukan Data Nilai Ulangan Harian 

- Pemasukan Data Nilai Mid Semester 

- Pemasukan Data Nilai Ujian Akhir Semester 

- Pengolahan Data Rapot 

 

Bagian yang terkait pada multiuser ini, yaitu: 

1. Administrator 

Administrator memiliki hak penuh terhadap sistem informasi nilai raport 

ini. 
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2. Wakasek Kurikulum 

Wakasek kurikulum memiliki hak untuk mengakses data-data yang sudah 

dimasukkan oleh administrator. Tugas dari wakasek adalah sebagai 

penanggung jawab dan pengawas isi dari sistem informasi website. 

3. Guru Wali Kelas 

Guru wali kelas memiliki hak akses terhadap data-data nilai siswa pada 

kelas yang diampunya. 

4. Guru Mata Pelajaran 

Guru mata pelajaran memiliki hak akses untuk input nilai-nilai sesuai mata 

palajaran yang diampu dan sesuai kelas yang diajar. 

5. Siswa 

Siswa memiliki hak akses terhadap nilai masing-masing, setelah siswa 

tersebut terdaftar. 

1.4 Tujuan Skripsi 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tujuan 

penyusunan proyek akhir ini adalah membuat sistem informasi nilai raport 

secara multy user berbasis web pada SMP Negeri 2 Tawangsari. Sehingga 

dapat memudahkan pihak sekolah dalam penyampaian nilai siswa kepada 

wali siswa. 

1.5 Manfaat Skripsi 

Dengan diadakan Skripsi  ini diharapkan dapat memberi manfaat 

bagi semua pihak, baik bagi penulis, STMIK maupun bagi SMP Negeri 2 

Tawangsari yaitu antara lain : 



5 

 

 

 

1. Dengan pembuatan sistem informasi ini penulis dapat menemukan 

penyelesaian dari permasalahan yang penulis alami di dunia kerja. 

Juga dapat menunjang peningkatan kemampuan penulis di dunia 

komputer yang terus berkembang. 

2. Skripsi ini dibuat penulis agar dapat berguna sebagai referensi bagi   

mahasiswa yang mendatang. 

3. Sebagai wacana mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dan 

penelitian yang bersumber dari laporan skripsi ini. Sehingga dapat 

memperbaharui aplikasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. 

1.6 Kerangka Pikir 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya, maka tahap kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas 

kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini. 

Berikut skema pemikiran : 
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Sistem Informasi Raport SMP N 2 

Tawangsari (Saat Ini)

Semua Data Nilai Belum 

Disimpan Pada Satu 

Database

Sistem Belum Bisa Diakses 

Secara Online

Sempitnya Waktu Dalam 

Penyusunan Nilai Akhir 

(Raport)

Sistem Peringkatan 

(Ringking) yang Masih 

Manual

Pengembangan Sistem Informasi 

Raport SMP N 2 Tawangsari Berbasis 

Multi User

Tahapan yang dilakukan :

1. Mengumpullan data-data dan informasi

2. Membahas sistem raport

3. Membuat desain database dan interface

sistem informasi nilai raport 

Mambangun Sebuah Sistem Informasi 

Raport SMP N 2 Tawangsari Berbasis 

Multi User Menggunakan PHP dan 

MySQL

Sistem Informasi Raport SMP N 2 

Tawangsari Berbasis Multi User

Pengujian Sistem Yang Telah Dibuat

 Gambar 1.1 : Skema Kerangka Pemikiran 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang akan membahas alasan 

pemilihan judul, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan skripsi, 

manfaat skripsi dan sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Menguraikan dasar-dasar teori yang menjadi faktor utama 

penyusunan kerangka teoritis dan pembentukan konsep. Mulai dari teori 

yang bersifat umum, khusus, sampai teori tentang perangkat lunak yang 

mendukung perancangan dan sistematika penulisan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan penulis untuk mengamati objek penelitian. Yang dijelaskan 

antara lain metode pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa 

kebutuhan. 

BAB IV TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menyajikan tentang gambaran umum objek penelitian, 

yaitu SMP Negeri 2 Tawangsari. Bab ini berisi sejarah perusahaan, visi 

dan misi, struktur organisasi. 

BAB V  PEMBAHASAN 

Berisi penyajian hasil penelitian terhadap objek penelitian yang 

sudah dilakukan. Bab ini juga berisi pembahasan sistem informasi yang 

meliputi bagan alir dokumen, diagram konteks, HIPO, DFD, ERD, desain 

database, desain input, desain output, struktur menu, desain teknologi.  

Dan yang juga akan disajikan pada bab ini adalah pengujian dari sistem 

yang telah dibuat. 
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BAB VI  PENUTUP 

Berisi kesimpulan mengenai apa yang telah telah dihasilkan dan 

saran- saran yang tidak terdapat pada aplikasi yang di buat. 

LAMPIRAN 


