
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 MTsN Surakarta 1 merupakan salah satu madrasah Negeri yang ada 

dikota Surakarta, dengan jumlah peserta didik  kurang lebih 900 siswa.  

Besarnya  peserta didik dimulai dari kelas VII sampai IX, menimbulkan  

permasalahan yang cukup pelik, terutama terkait permasalahan  pengolahan 

data nilai raport. 

 Pelaksanaan pengolahan nilai raport saat ini masih menggunakan alat 

bantu computer namun cara perhitungan secara manual atau dapat dikatakan 

computer masih difungsikan  sebagai pengganti mesin ketik. 

 Kendala yang dihadapi dalam  pengolahan nilai raport di MTsN Surakarta 

1  yaitu wali kelas masih merasakan kesulitan karena masing-masing wali 

kelas  harus memasukkan data sebanyak 35 anak dalam  1 kelas dengan  17 

mata pelajaran belum lagi masih ada 1  atau 2 guru yang masih terlambat  

mengumpulkan nilainya, dimana keseluruhan proses itu masih dilakukan 

menggunakan  excel  dan  memerlukan  banyak waktu, tenaga, kecermatan, 

ketelitian . 

 Upaya untuk mengolah  data atau  informasi dapat dilakukan  dengan cara 

membuatkan aplikasi  dari sistem yang sudah  ada, sehingga dari masing-
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masing bagian yang memiliki hak akses terhadap pengolahan nilai raport 

dapat melakukan penginputan  ataupun proses pengolahan  nilai secara 

bersamaan lebih dari 2 komputer dan memudahkan transfer data yang 

dibutuhkan. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil  judul 

“Sistem Informasi   Pengolahan Nilai Raport di MTsN Surakarta 1”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalahnya 

adalah:”Bagaimana desain dan aplikasi sistem informasi  pengolahan nilai 

raport  di  MTsN  Surakarta 1.” 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Dari rumusan tersebut dibatasi khusus masalah pengolahan  nilai raport 

siswa  MTsN Surakarta 1. 

    Adapun pembatasan masalah antara lain: 

1. Sistem yang dirancang untuk menangani pengolahan nilai raport yang 

meliputi data nilai, data guru, data guru mata pelajaran, data kelas , data 

ekstrakulikuler, data nilai harian, data nilai tugas, data nilai mid semester, 

data nilai ujian akhir semester 

2. Sistem yang dibuat tidak termasuk dalam pembagian kelas. 

3. Sistem dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual 

Basic 6.0 



3 
 

4. Sistem yang dirancang akan diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat 

bekerja secara dinamis, yaitu dapat dipergunakan dari tahun ke tahun. 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan 

program S1 di  STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Selain itu tujuan 

pembuatan skripsi ini adalah : 

1. Membuat Desain Sistem Informasi Nilai Raport di MTsN Surakarta 1. 

2. Membuat Aplikasi Sistem Informasi Nilai Raport di  MTsN Surakarta 1. 

 

1.5 Manfaat Skripsi 

Manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Akademik  

a. Menambah  aset perpustakaan akademik 

b. Menerapkan ilmu komputer yang diperoleh selama masa perkuliahan 

dan mahasiswa dapat mengadakan study banding dengan ilmu yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan. 

2. Bagi penulis  

a. Dapat membuat program aplikasi yang sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi. 
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b. Sebagai pembelajaran serta menambah wawasan tentang dunia kerja 

khususnya mengenai pembuatan komputerisasi yang telah didapatkan 

pada bangku perkuliahan 

3. Bagi Instansi 

a.  Dapat memiliki dan memakai program aplikasi yang dibutuhkan 

sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 

  b. Data diolah dengan menggunakan komputer sehingga meningkatkan 

kecepatan maupun ketepatan dalam proses pengolahan nilai siswa. 

 

1.6. Kerangka Pikir 

 Tahap kerangka pikir berfungsi untuk memperluas mengenai apa yang 

menjadi sassaran dari skripsi ini. Pada tahap ini ditentukan tujuan skripsi yaitu 

merancang dan mengimplementasikan  suatu sisterm informasi  yang dapat 

menghasilkan informasi-informasi yang diperlukan seiring kebutuhan informasi 

di MTsN Surakarta 1. 
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Gambar 1. Bagan kerangka pikir 

Sistem informasi pengolahan nilai raport di MTsN Surakarta 1 

Input Nilai  dilakukan dengan Ms 

Excel 

Pengolahan data nilai 

raport 

Wali kelas kesulitan input data 

dengan jumlah anak 35 dan 17 

mapel 

Memerlukan waktu yang 

lama kurang lebih 4 jam 

Membutuhkan kecermatan 

dan ketelitian 

Membuat sistem informasi pengolahan 

nilai raport 

Membuat desain sistem informasi 

pengolahan nilai  raport 

Membuat aplikasi sistem  

informasi nilai raport 

Sistem informasi 

pengolahan  nilai raport 

Mengumpulkan  data 
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Sistem yang berjalan saat ini adalah  penginputan data nilai  masih dilakukan 

dengan  Microsoft Excel  sehingga menimbulkan berbagai masalah  antara 

lain wali kelas masih kesulitan input data karena harus memasukkan data 

siswa perkelas dengan jumlah anak  35 dan 17 mata pelajaran,  membutuhkan 

waktu yang lama serta kurang efisien. Maka dibutuhkan   sistem informasi 

nilai siswa dengan cara membuat bagaimana desain sistem dan aplikasi sistem 

informasi nilai raport sehingga nantinya sistem yang digunakan adalah sistem 

informasi nilai raport 

 

1.6 Sistimatika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang latar belakang   tujuan  

skripsi, kerangka pikir, sistematika penulisan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas mengenai dasar teori-teori yang 

mendukung dan digunakan sebagai dasar dalam  

memecahkan  masalah, teori-teori tersebut diambil  dari  

literature yang sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi. 
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 BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

    Bab ini membahas tentang   teknik pengumpulan data,  

Desain pemodelan sistem(analisis sistem, desain 

interface,desain database, tahapan implementasi sistem) 

 BAB IV : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

    Bab ini berisi sejarah berdirinya madrasah, struktur 

organisasi, visi dan misi madrasah, perincian tugas guru 

dan karyawan, kurikulum dan program  pengajaran, 

lingkungan fisik madrasah 

 BAB V : PEMBAHASAN 

   Bab ini membahas tentang perancangan sistem 

informasi pengolahan  nilai raport  yang mencakup 

sistem yang sedang dipakai, sistem yang akan 

dikembangkan dan Rancangan sistem yang berisi 

Desain database, Desain input, Desain Teknologi, 

Implementasi  Program. 

 BAB V : PENUTUP 

    Bab ini menerangkan kesimpulan dan saran 
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Daftar Pustaka 

  Daftar pustaka beralur  buku teks, dimana urutan-urutannya adalah sebagai 

berikut: nama pengarang/penulis,edisi buku, nama penerbit, tahun penerbitan  

yang akan  diperlukan oleh penulis dan pembaca untuk membantu menyusun 

dan memahami laporan skripsi ini 

 

 

Lampiran 

Demikian sistematika penulisan skripsi ini disusun agar dapat membantu 

pembaca dalam memahami skripsi ini 

 

   

 

 

 

 

 

 

  


