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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi saat ini telah banyak membantu manusia 

dalam mengerjakan pekerjaan mereka sehingga menjadi lebih mudah, cepat 

dan hasil yang memuaskan. Salah satu teknologi itu adalah komputer, 

dengan adanya perkembangan teknologi semua lebih menjadi efektif dan 

efisien. Misalnya penggunaan media komputer di Indonesia yang akhir-

akhir ini berkembang dengan pesat, sehingga banyak orang yang 

beranggapan bahwa penggunaan informasi dalam organisasi dan 

perusahaan-perusahaan besar hanya mungkin dilakukan dengan jasa 

komputer. Demikian halnya, komputer memegang peranan penting dalam 

perkembangan ilmu dan teknologi tersebut sebab dengan komputerisasi 

semua informasi atau data yang dibutuhkan dapat disajikan dengan cepat, 

tepat dan akurat.  

SMP N 1 Polanharjo merupakan salah satu lembaga yang bergerak 

di bidang pendidikan yang sangat mendukung dalam bidang pendidikan, 

bidang ini juga memerlukan teknologi komputer untuk mendapatkan 

informasi yang cepat dan akurat dalam pengembangan informasi khususnya 

pada Pengolahan nilai raport.. Setiap selesai ulangan atau tugas harian nilai 

tersebut di catat dalam buku nilai. Nilai tersebut akan di jumlah untuk 

menghasilkan nilai raport setiap semester.  
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Sistem yang berjalan di SMP N 1 Polanharjo yaitu pengolahan nilai 

raport dilakukan dengan cara mencatat ke dalam buku nilai artinya dalam 

proses pengolahan data masih memakan waktu yang lama dan dalam 

pembuatan nilai raport masih kadang terjadi kesalahan dalam penjumlahan 

nilai, sehingga pengelolaan data belum efektif dan efisien. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam menyusun skripsi penulis 

berkeinginan membantu menciptakan pengolahan Sistem Aplikasi 

Pengolahan Nilai Berbasis Client Server Pada SMP N 1 Polanharjo. 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Agar lebih sederhana perlu dirumuskan permasalahannya agar 

penulis lebih terarah.  Adapun perumusan masalahnya yaitu: 

1. Bagaimana merancang Sistem Aplikasi Pengolahan Nilai Berbasis 

Client Server Pada SMP N 1 Polanharjo?  

2. Bagaimana membuat dan menguji Sistem Aplikasi Pengolahan Nilai 

Berbasis Client Server Pada SMP N 1 Polanharjo? 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Agar Permasalahan yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini 

tidak meluas dan dapat mudah dipahami maka dibutuhkan adanya 

pembatasan masalah.  Adapun batasan masalah yang akan penulis sajikan 

antara lain:  

1.  Menangani masalah pemasukan data atau input data yang berhubungan 

dengan data akademik seperti : data guru, data siswa, data pengampu, 
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data mata pelajaran, data mata pelajaran extra, data nilai mata pelajaran, 

nilai kepribadian dan data nilai akhir. 

2. Menyajikan informasi berupa laporan-laporan penting yang 

berhubungan dengan data akademik seperti : 

a. laporan data guru 

b. laporan data siswa 

c. laporan data mata pelajaran 

d. laporan data pengampu  

e. laporan data mata pelajaran extra 

f. laporan data nilai mata pelajaran 

g. laporan data nilai extra 

h. laporan data nilai kepribadian 

i. laporan nilai akademik 

3. Pengolahan nilai berdasarkan system baku yang ada pada SMP N 1 

Polanharjo. 

4. Berikut ini adalah hak akses yang dimiliki  dalam system : 

a. Tata Usaha, hak aksesnya meliputi semua program : Input semua 

data Master, Input dan melihat semua laporan. 

b. Bagian Wali Kelas , wali kelas bertugas verifikasi nilai anak didik. 

Bila ada anak didik yang bermasalah, maka dikembalikan lagi pada 
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guru mata pelajaran untuk dapat diberikan penyelesaiannya. 

Laporan data siswa, laporan data mapel dan rapor.  

c. Wakasek, user ini mempunyai hak akses membaca semua laporan 

dan menginput aspek nilai. 

d. Bagian Guru, user ini mempunyai hak akses tertentu : Transaksi 

nilai ulangan, Transaksi nilai tugas, Transaksi nilai ujian,  

Transaksi nilai mid. 

1.4. TUJUAN SKRIPSI 

Agar lebih dapat mengetahui, mengerti dan memahami 

permasalahan yang akan timbul, maka penulis mengemukakan beberapa 

tujuan dalam penyusunan skripsi ini antara lain : 

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang pendidikan 

strata I di STMIK Sinar Nusantara. 

b. Membuat suatu program Aplikasi Pengolahan Nilai Berbasis Client 

Server Pada SMP N 1 Polanharjo. 

c. Menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam dunia 

kerja. 

d. Instansi yang berhubungan dapat menggunakan sistem aplikasi tersebut 

untuk mempermudah dan mempercepat dalam melakukan pengolahan 

data dan pembuatan laporannya dapat memberikan informasi yang 

lengkap. 
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1.5. MANFAAT SKRIPSI 

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi penulis 

Agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di 

bangku kuliah khususnya tentang komputer dan pemrograman. Manfaat 

yang lain adalah agar mahasiswa dapat membuat Sistem Informasi yang 

nantinya dapat berguna bagi pengguna Sistem.  

b. Bagi SMP N 1 Polanharjo 

 Dapat membantu dalam Pengolahan Nilai Raport. 

 Mempermudah Pembuatan Raport. 

 Dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

dengan meninggalkan sistem pencatatan nilai dan beralih pada Sistem 

Komputerisasi. 

c. Bagi Akademik 

 Laporan yang dibuat penulis dapat dijadikan bahan referensi dan 

sumber belajar untuk menyusun proyek akhir bagi siswa yang 

memerlukan. 

 Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat diterapkan dan dapat 

berguna bagi aktifitas akademi STMIK Sinar Nusantara untuk 

meningkatkan informasi. 
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1.6. KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya, maka tahap kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas 

kerangka apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian pada tahap ini 

ditentukan tujuan dari penelitian yaitu untuk merancang dan 

mengimplementasikan suatu sistem informasi yang mendukung Sistem 

Aplikasi Pengolahan Nilai Berbasis Client Server Pada SMP N 1 

Polanharjo. 

Berikut skema pemikiran : 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Sistematika penulisan skripsi yang penulis gunakan bersifat deduktif 

yaitu mengambil masalah yang bersifat khusus dan umum. 

Masalah yang akan dibahas dalam laporan ini meliputi : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk 

menyusun skripsi, landasan teori penulis didapatkan dari ilmu 

serta dari buku-buku untuk melengkapi penganalisaan terhadap 

komputerisasi sistem informasi akademik secara client server 

tersebut. 

BAB III    METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis melakukan peninjauan ke sistem yang 

akan diteliti untuk mengamati serta melakukan penelitian lebih 

dalam dan menggali permasalahan yang ada pada sistem yang 

berjalan, diantaranya sebagai berikut : 

a. Melakukan pengumpulan data 

b. Melakukan analisa sistem 

c. Melakukan perancangan sistem 

d. Melakukan perancangan input dan output 
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e. Melakukan perancangan database 

f. Melakukan pengolahan data 

g. Melakukan implementasi dan uji hasil program 

BAB IV   TINJAUAN UMUM 

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang objek yang 

diteliti, yaitu sejarah singkat SMP N 1 Polanharjo Klaten, dasar 

dan tujuan pendidikan, letak geografis, struktur organisasi, serta 

visi dan misi SMP N 1 Polanharjo Klaten. 

BAB V    PEMBAHASAN MASALAH 

Pada bab ini berisi tentang Diagram Konteks, Diagram Alir Data, 

Entitas Relational Diagram, Desain Input, Desain Output, 

Diagram Relasi antar Tabel, serta cara menjalankan Program. 

BAB VI    PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


