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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam perkembangan saat ini informasi tentang apa saja dapat 

diperoleh  dengan  mudah  dan  cepat, apalagi  dengan  adanya  internet, 

dengan fasilitas internet kita dapat mengetahui suatu informasi yang 

sedang terjadi dengan cepat. Internet adalah (kependekan dari 

interconnection-networking) secara harfiah adalah sistem global dari 

seluruh jaringan komputer  yang  saling terhubung menggunakan standar 

Internet Protocol Suite  (TCP/IP)  untuk  melayani miliaran  pengguna di 

seluruh dunia.  Dengan  adanya  internet  penulis  memanfatkannya  

untuk  pembuatan sistem pengolahan  nilai  berbasis  web  pada  SMA 

Kristen 1 Surakarta. SMA Kristen 1 Surakarta yang menjadi proyek 

penelitian ternyata belum memaksimalkan sistem informasi melalui 

internet dengan maksimal.  

Pengolahan nilai akhir berbasis web adalah suatu inovasi terbaru 

dalam di dunia  pendidikan, dengan adanya web ini para siswa akan 

mudah melihat hasil nilai-nilai  mereka. Sedangkan proses pengolahan 

nilai raport siswa masih dikerjakan secara manual. Hal ini bukan berarti 

SMA Kristen 1 Surakarta  tidak tertarik pada penggunaan komputer 

sebagai alat bantu dalam setiap  kegiatannya  namun  kurangnya  Sumber  

daya  Manusia  (braniware) yang  belum  cukup memadai untuk 

diterapkannya sistem komputerisasi sarana prasarananya belum memadai 
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dalam hal ini perangkat komputer (hardware)  maupun  program  

aplikasinya (software). 

Informasi yang tersedia cukup lengkap, akurat dan dalam proses 

pengadministrasiannya mudah dan cepat dalam hal ini informasi tentang 

biodata lengkap pribadi siswa, data biodata guru, data mata pelajaran 

untuk tiap-tiap kelas, formulasi nilai akhir sebagai kombinasi formulasi 

antara nilai tugas, nilai harian, nilai mid, nilai uas dan nilai akhir, 

merupakan bukti keberhasilan sebuah instansi pemerintah khususnya 

yang bergerak di bidang pendidikan dalam hal ini SMA Kristen 1 

Surakarta. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Pengolahan nilai raport di SMA Kristen 1 Surakarta  masih 

dilakukan secara manual oleh wali kelas dari masing-masing kelas 

sebagai masalah utama yang ada. Perumusan masalah yang Berkaitan 

dengan masalah yang ada, maka pokok bahasan yang akan 

dikembangkan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana sistem informasi pengolahan nilai berbasis web  

pada SMA Kristen1 Surakarta ? 

2. Bagaimana pengolahan nilai SMA Kristen1 Surakarat   

sebelum dibuatkan pengolahan nilai berbasis web ? 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Dalam penyusunan skripsi ini akan penulis batasi pada masalah – 

masalah sebagai berikut : 
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1. Pengolahan Data Nilai Tugas 

2. Pengolahan Data Nilai Ulangan Harian 

3. Pengolahan Data Nilai Mid Semester 

4. Pengolahan Data Nilai Ujian Akhir  

5. Pengolahan Data Mata Pelajaran Perkelas 

6. Pengguna (Guru , Siswa , dan Bag.Administrasi) 

1.4 TUJUAN SKRIPSI 

Selain untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Sekolah 

Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta 

juga memiliki beberapa tujuan antara lain yaitu tujuan umum dan tujuan 

strategis adapun tujuan tersebut : 

1. Tujuan Umum : 

Membuat sistem informasi pengolahan nilai berbasis web 

pada SMA Kristen1 Surakarta. 

2. Tujuan Strategi : 

a. Mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang  

telah di dapat di Perguruan Tinggi. 

b. Mahasiswa dapat menerapkan teori sistem  

penunjang keputusan dalam pengolahan nilai. 

c. Membuatkan sistem informasi pengolahan nilai  

berbasis web pada SMA Kristen1 Surakarta. 
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1.5 MANFAAT SKRIPSI 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan laporan tugas 

akhir ini adalah : 

1.1 Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan penulis khususnya dalam hal 

pengolahan nilai raport siswa dan menambah masukan 

dalam rangka menemukan dan memecahkan masalah 

pengolahan nilai siswa. 

2.1 Bagi  SMA Kristen1 Surakarta 

a. Memperoleh masukan - masukan tentang penggunaan  

sistem informasi dalam hal pengolahan nilai siswa via web. 

b. Memberikan alternatif pengolahan nilai yang lebih baik  

dengan menggunakan sistem web. 

3.1 Bagi Akademik 

a. Laporan yang dibuat penulis dapat dijadikan bahan 

referensi dan sumber belajar untuk menyusun SKRIPSI  

bagi mahasiswa yang memerlukan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dan dapat 

berguna bagi aktifitas akdemik STMIK Sinar Nusantara 

Surakarta untuk meningkatkan informasi. 

c. Untuk menambah karya ilmiah. 

 

 

 



5 
 

4.1 Bagi Pembaca 

a. Memberikan wawasan bagi pembaca dalam proses  

pengolahan nilai mengunakan metode internet. 

b. Dapat mengetahuai permasalah yang ada dan bagaimana  

cara memecahankan masalah tersebut . 

1.6 KERANGKA PEMIKIRAN 

Tahap kerangka pemikiran berfungsi untuk memperjelas mengenai 

apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Pada tahap ini 

ditentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu merancang dan 

mengimplementasikan suatu sistem informasi yang dapat menghasilkan 

informasi – informasi yang diperlukan seiring berkembangnya kebutuhan 

informasi di SMA Kristen1 Surakarta. Berikut Skema Pemikiran : 
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Skema Kerangka Pemikiran Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis 

Web Pada SMA Kristen1 Surakarta. 

 

 

 

 
          

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran Sistem Informasi Pengolahan Nilai 

Berbasis Web Pada SMA Kristen1 Surakarta. 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan gambaran penulisan skripsi ini, maka 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai Latar 

Belakang, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan 

Skripsi, Manfaat Skripsi, Kerangka Pemikiran dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  LANDASAN / DASAR TEORI 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan pokok 

bahasan dan yang mendasari di dalam penulisan laporan skripsi ini 

antara lain sebagai berikut : pengertian MySQL, pengertian PHP, 

pengertian web server dan penilaian rapor. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai metodologi / cara penelitian 

yang dilakukan oleh penulis guna medapatkan hasil yang sesuai 

dengan yang diinginkan beserta analisis data yang telah diteliti 

antara lain metode observasi, metode wawancara, metode pustaka, 

metode analisis data, tahap analisa sistem, tahap desain 

,pengolahan data dan nilai, tahap implementasi sistem dan 

pengujian sistem. 
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BAB IV    GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Dalam bab ini memberikan gambaran dan pelajaran singkat 

mengenai yaitu antara lain : 

 Visi dan misi sekolah. 

 Struktur organisasi. 

BAB V    HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Dalam bab ini penulis menjabarkan analisa perancangan sistem 

berupa :Flow Dokumen, Diagram Konteks, Desain Database, 

(ERD) Entity Relationship Diagram, (DFD) Data Flow Diagram, 

Pengolahan Data dan Nilai, Tahap Implementasi Sistem dan 

Pengujian Sistem. 

BAB VI    PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

sehubungan dengan permasalahan yang telah dibahas. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka beralur buku teks, dimana urut-urutannya adalah 

sebagai berikut : nama pengarang atau penulis, judul buku, edisi 

buku, nama penerbit, tempat penerbitan, dan tahun penerbitan yang 

akan diperlukan oleh penulis dan pembaca untuk membantu 

menyusun dan memahami laporan skripsi ini. 

 


