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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG  

Dengan berkembangnya ilmu teknologi memberikan kemudahan 

pelayanan bagi manusia, sehingga menuntun setiap orang untuk 

mengikuti kemajuan dunia luar baik secara local maupun internasional 

dalam memperoleh informasi. salah satu perkembangan teknologi saat ini 

adalah program computer atau sistem aplikasi.sistem aplikasi adalah 

kumpulan dari komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan 

proses siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi(wahana, 

2005). oleh sebab itu kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan, instansi, 

dan sekolah tidak dilakukan secara manual, tetapi menggunakan sistem 

aplikasi agar pemberian layanan dalam berbagai bidang menjadi lebih 

baik, cepat dan efisien. 

Raport adalah hasil evaluasi selama periode tertentu yang dibuat 

sebagai dokumentasi untuk perencanaan dan perkembangan lebih lanjut 

(kamus besar bahasa Indonesia, 2003). raport itu sendiri merupakan salah 

satu pertanggungjawaban sekolah terhadap masyarakat tentang 

kemampuan yang dimiliki siswa yang berupa sekumpulan hasil penilaian. 

kegiatan penilaian dilakukan melalui melalui pengukuran dan pengujian 

terhadap siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Untuk 

memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien dalam penilaian 

raport, maka diperlukan sebuah sistem aplikasi pengolahan raport. 
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SMA Negeri 1 Cepogo Boyolali merupakan salah satu sekolah 

menengah atas yang ada dikecamatan cepogo , kabupaten boyolali. 

Jumlah peserta didik disekolah ini sebanyak 366 siswa terdiri dari kelas 1 

sampai 3 dan terdiri dari 2 jurusan yaitu IPA dan IPS, kelas 1 terdiri dari 

6 kelas dan setiap kelas terdiri dari 25 siswa, kelas 2 terdiri dari 5 kelas 

yaitu 3 kelas IPS dan 2 kelas IPA, dan untuk kelas 3 terdiri dari 6 kelas 

yaitu 3 kelas IPS dan 3 kelas IPA. besarnya jumlah peserta didik 

menimbulkan permasalahan dalam pengolahan nilai raport. 

SMA Negeri 1 Cepogo Boyolali saat ini belum ada sistem 

komputerisasi yang digunakan. Penilaian studi siswa masih 

menggunakan metode manual dengan cara menghitung dengan alat bantu 

hitung(kalkulator) dan menulisnya dengan alat tulis, atau belum 

terkomputerisasi dengan baik. Sehingga sistem penilaian studi masih 

dinilai kurang efisisen dan menghabiskan waktu yang terlalu banyak. 

Kendala yang dihadapi dalam pengolahan nilai raport yaitu semua 

prosesnya masih dilakukan oleh wali kelas masing-masing dan dalam 

pelaksanaanya masih harus menunggu hasil ujian dan hasil remidi, nilai 

dari guru mata pelajaran, setelah semua selesai harus nunggu hasil rapat 

UKK (ujian kompetensi kejuruan) dan KKM ( Kriteria Ketuntasan 

Minimal ) dimana keseluruhan dari proses itu memerlukan waktu , 

tenaga, ketelitian, kecermatan sehingga menjadi kurang efisien. 

Multiuser merupakan suatu dimana penggunaan atau user dapat 

menggunakan data secara bersama-sama atau berbagi dengan tanpa 
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terjadi tabrakan(M.Syukani,2003). Sehingga dari masing-masing bagian 

yang memiliki hak akses terhadap pengolahan nilai secara bersama lebih 

dari 1 komputer dan memudahkan transfer data yang dibutuhkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut,maka penulis membuat 

penelitian di SMA Negeri 1 Cepogo Boyolali dengan judul “sistem 

aplikasi pengolahan nilai raport berbasis multiuser pada SMA Negeri 1 

Cepogo Boyolali “. Agar kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam 

pengolahan nilai raport dapat terlaksana. 

1.2. PERUMUSAN MASLAH  

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat 

merumuskan suatu permasalahan yang harus diselesaikan yaitu  : 

1. Membuat suatu rancangan sistem komputerisasi pengolahan nilai raport 

pada SMA Negeri 1 Cepogo secara cepat dan akurat. 

2. Bagaimana membuat sistem aplikasi pengolahan nilai raport berbasis 

multiuser pada SMA Negeri 1 cepogo menggunakan program visual 

basic 6.0?” 

1.3.  BATASAN MASALAH 

Agar pembatasan sistem komputerisasi penilaian raport pada SMA 

Negeri 1 Cepogo ini tidak terlalu luas dalam pembahasan nantinya dan 

akan mempermudah dalam mempelajarinya maka diperlukannya 

pembatasan masalah. 

Adapun masalah yang akan penulis kaji adalah : 

1. Input Data siswa 



4 
 

 
 

2. Input data guru 

3. Input data mata pelajaran 

4. Input data kelas 

5. Input data wali kelas 

6. Pengolahan nilai siswa 

7. Pengolahan nilai ekstrakulikuler 

8. Pengolahan nilai raport 

9. Laporan data siswa 

10. Laporan data guru 

11. Laporan data mata pelajaran 

12. Laporan nilai mata pelajaran 

13. Laporan data wali kelas 

14. Laporan nilai raport 

15. Cetak raport 

16. Membuat program aplikasi pengolahan nilai raport yang dapat 

dioperasikan secara multiuser, dengan user sebagai berikut : 

1. Administrator 

User ini memiliki hak akses secara menyeluruh, yaitu mengontrol 

serta melihat setiap nilai, yang bertindak sebagai administrator 

disini adalah bagian teknis/IT 

2. Wali kelas 

Wali kelas mempunyai hak akses validasi nilai siswa, nilai raport, 

nilai ekstrakulikuler, dan laporan nilai raport 
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3. Wakasek ( kurikulum ) 

Wakasek mempunyai hak akses untuk melihat, laporan data mata 

pelajaran, laporan data siswa, laporan data wali kelas dan laporan 

nilai raport. 

4. Guru mata pelajaran 

Memiliki hak akses memasukan nilai mata pelajaran dan melihat 

laporan nilainya. 

5. Siswa 

Siswa hanya mempunyai hak akses untuk melihat laporan data 

siswa, dan laporan nilai raport 

1.4.  TUJUAN PENELITIAN 

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk penyelesaian 

program strata satu di STMIK sinar nusantara Surakarta, merancang dan 

membuat program aplikasi sistem pengolahan nilai raport secara multiuser, 

yang diharapkan dapat menghemat waktu dalam proses pengolahan nilai 

raport pada SMA Negeri 1 Cepogo. 

1.5. MANFAAT SKRIPSI  

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak akademik,mahasiswa , maupun sekolah yang bersangkutan 

adapun manfaat tersebut adalah : 
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1. Bagi akademik  

Dapat mengabdikan kepada masyarakat khususnya dalam bidang 

pendidikan dan menciptakan lulusan yang dapat bersaing 

dimasyarakat. 

2. Bagi mahasiswa 

Dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama berada 

dibangku kuliah kedalam dunia praktek kerja nyata. Selain itu 

mahasiswa juga dapat memberikan peran pemikiran untuk lebih 

mendayagunakan potensi perusahaan sehingga didapat hasil 

optimal. 

3. Bagi sekolah  

Dengan adanya aplikasi computer yang telah dibuat , dapat 

mempermudah dan membantu dalam pengolahan nilai raport pada 

SMA Negeri 1 Cepogo Boyolali. 

4. Bagi Pembaca 

a. Memberikan wawasan bagi pembaca dalam proses 

pengolahan nilai menggunakan metode komputerisasi. 

b. Dapat mengetahui permasalahan yang ada bagaimana cara 

pemecahan masalah dengan sistem computer. 
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1.6.  KERANGKA PIKIR SISTEM PENGOLAHAN NILAI RAPORT 

SMA NEGERI 1 CEPOGO BOYOLALI 
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                     pemecahan masalah                           pemecahan masalah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema pemikiran komputerisasi sistem pengolahan nilai raport secara 

multiuser pada SMA Negeri 1 Cepogo 

SMA N 1 Cepogo masih menggunakan 

pengolahan data secara manual 

Masih menggunakan 

metode menghitung dengan 

microsoft excel, dan 

menulisnya dengan alat 

tulis yang memerlukan 

banyak kertas 

Sistem penilaian studi 

masih dinilai kurang 

efisien dan menghabiskan 

waktu, tenaga, ketelitian, 

kecermatan. 

Semua proses masih 

dilakukan oleh wali kelas 

masing-masing dan dalam 

pelaksanaanya masih harus 

menunggu nilai dari guru 

mata pelajaran 

Menggunakan sistem 

informasi yang mampu 

mendukung efisiensi kerja dan 

penyajian informasi 

Meningkatkan pelayanan dan 

mengurangi tingkat 

kesalahan pencatatan dari 

proses manual beralih 

kekomputerisasi 

Terdapat sistem informasi 

pengolahan nilai raport 

berbasis multiuser pada SMA 

Negeri 1 cepogo 

Pengujian 

blackbox 

Pembuatan sistem 

pengolahan nilai raport di 

SMA Negeri 1 Cepogo 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN  

BAB I  :  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis akan menguraikan atau menjelaskan 

latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan skripsi, manfaat skripsi, skema 

pemikiran, dan sistematika penulisan skripsi. Rangkaian dari 

keseluruhan yang ada pada bab ini merupakan awal dari 

pembuatan skripsi. 

BAB II   :  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan 

pokok bahasan dan yang mendasari didalam penulisan 

laporan skripsi ini antara lain sebagai berikut : komputer, 

sistem, pengolahan, nilai, raport, multiuser, visual basic. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan 

meliputi teknik pengumpulan data dan alat penelitian yang 

digunakan, dalam bab ini juga berisikan tentang perancangan 

sistem berupa : Diagram Konteks, Diagram Arus Data, Entity 

Relationship Diagram, Desain Table, Desain Input Dan Desain 

Output. 
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BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang objek yang 

diteliti, yaitu tinjauan umum perusahaan, visi, misi, tujuan, 

struktur organisasi, perincian tugas guru dan karyawan, 

kurikulum dan program pengajaran, aturan bisnis dengan 

mengacu pada diagram konteks, diagram arus data, entity 

relationship diagram, desain table, desain input dan desain 

output. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai hasil-hasil pokok 

yang berasal dari pembahasan masalah secara terperinci dan 

saran dari hasil penelitian yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka beralur buku teks, dimana urut-urutannya 

adalah sebagai berikut : nama pengarang atau penulis, judul 

buku, edisi buku, nama penerbit, tempat penerbit, dan tahun 

penerbitan untuk membantu menyusun dan memahami laporan 

skripsi ini. 

LAMPIRAN  

Digunakan untuk memperjelas sistem pengolahan nilai raport 

yang berupa data dari SMA Negeri 1 Cepogo, listing program 

dari sistem pengolahan nilai raport yang penulis buat. 


