
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.   LATAR BELAKANG MASALAH 

Di zaman teknologi modern yang semakin canggih ini, pendidikan 

sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Berbicara 

tentang pendidikan maka tidak akan pernah lepas dari kegiatan belajar – 

mengajar yang dilakukan antara siswa dengan pengajar. Hasil kegiatan 

belajar – mengajar tersebut biasanya dievaluasi oleh pengajar dengan 

memberikan ujian terhadap siswa. Hasil ujian tersebut berupa nilai akademik 

yang biasanya dilaporkan pada sebuah buku laporan kemajuan belajar siswa 

atau raport setiap semester. Rapor digunakan untuk melaporkan hasil 

kemajuan siswa selama mengikuti kegiatan belajar – mengajar. 

MA NEGERI 1 Ponorogo adalah salah satu sekolah yang cukup maju. 

Namun didalam perkembangannya MA NEGERI 1 Ponorogo dalam 

Pengolahan Nilai Raport masih bersifat manual yaitu dengan memasukan 

laporan nilai seluruh mata pelajaran secara satu persatu dengan menggunakan 

microsoft office excel. Baik itu pengolahan nilai harian, nilai tugas, nilai 

ujian dan nilai raport. Dimana didalam pengelolaan data dan pembuatan 

laporan – laporannya membutuhkan waktu yang lama. 

Demikian halnya pada MA NEGERI 1 Ponorogo yang bergerak 

didunia pendidikan ingin meningkatkan mutu sekolah dengan cara 

komputerisasi dibidang Pengolahan Nilai Raport. Untuk meningkatkan mutu 
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tersebut sekolah membutuhkan suatu aplikasi komputer secara Multiuser 

yang dapat membantu Pengolahan Data Nilai Raport yang semula dilakukan 

secara manual akan dikembangkan menjadi sistem pengolahan data yang 

terkomputerisasi sehingga diperoleh hasil yang efisien, cepat dan akurat. 

Penulis mengambil sistem multiuser dikarenakan sistem lama pengolahan 

nilai di MA NEGERI 1 Ponorogo cara kerjanya masih bersifat single user  

sehingga dalam pengolahan data nilai akan membutuhkan waktu yang lebih 

lama, tenaga dan keterlambatan dalam pencatatan nilai sehingga pelayan  

belum maksimal 

Oleh karena itu dalam penulisan Skripsi penulis mengambil judul 

“Komputerisasi Sistem Pengolahan Nilai Raport Secara Multiuser Di Ma 

Negeri 1 Ponorogo” 

 

1.2.   PERUMUSAN MASALAH 

Pengolahan nilai raport di MA NEGERI 1 Ponorogo masih dilakukan 

secara manual oleh wali kelas dari masing-masing kelas. Maka diperlukan 

suatu komputerisasi sistem yang dapat membantu dalam pengolahan nilai 

raport sehingga dihasilkan nilai yang akurat dan lebih efisien waktu 

pengolahannya. Berkaitan dengan masalah yang ada, maka pokok bahasan 

yang akan dikembangkan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

“Bagaimana Komputerisasi Sistem Pengolahan Nilai Raport Secara 

Multiuser Di Ma Negeri 1 Ponorogo” 
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1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Agar pembuatan sistem komputerisasi penilaian raport pada MA 

Negeri 1 Ponorogo ini tidak terlalu luas dalam pembahasan nantinya dan akan 

mempermudah dalam mempelajarinya maka diperlukannya pembatasan 

masalah. 

Adapun masalah yang akan penulis kaji adalah : 

1. Pengolahan Data Guru 

2. Pengolahan Data Mata Pelajaran 

3. Pengolahan Data Ekstrakurikuler 

4. Pengolahan Data Kelas 

5. Pengolahan Data Siswa 

6. Transaksi Pengolahan Nilai Raport 

7. Transaksi Pengolahan Nilai Ekstrakurikuler 

8. Transaksi Pengolahan Rangking Siswa 

9. Laporan Data Guru 

10. Laporan Data Mata Pelajaran 

11. Laporan Data Ekstrakurikuler 

12. Laporan Data Kelas 

13. Laporan Data Siswa 

14. Laporan Data Nilai Per Mata Pelajaran 

15. Laporan Data Raport 

16. Laporan Data Nilai Ekstrakurikuler 
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1.4 TUJUAN SKRIPSI 

Tujuan yang diharapkan dari tugas skripsi ini adalah : 

1. Dapat dihasilkan Database pengolahan nilai raport pada MA NEGERI 1 

Ponorogo. 

2. Dapat dihasilkan Flow Diagram Sistem pengolahan nilai raport pada MA 

NEGERI 1 Ponorogo. 

3. Dapat dihasilkan aplikasi pengolahan nilai raport pada MA NEGERI 1 

Ponorogo. 

 

1.5 MANFAAT SKRIPSI 

Dengan diadakannya penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain : 

1.5.1 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. 

 

1.5.2 Bagi Penulis 

Dapat merealisasikan teori-teori yang telah diperoleh selama 

berada di bangku kuliah ke dunia praktek dan mahasiswa dapat 

membuat suatu sistem promosi yang lebih baik dengan memanfaatkan 
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perkembangan dunia komputer dan teknologi sehingga akan diperoleh 

hasil yang maksimal. 

 

1.5.3 Bagi MA NEGERI 1 Ponorogo  

a. Memperoleh masukan - masukan tentang penggunaan sistem 

komputerisasi dalam hal pengolahan nilai siswa. 

b. Memberikan alternatif pengolahan nilai yang lebih baik dengan 

menggunakan sistem komputerisasi. 

 

1.5.4 Bagi Pembaca 

a. Memberikan wawasan bagi pembaca dalam proses pengolahan 

nilai mengunakan metode komputerisasi. 

b. Dapat mengetahuai permasalah yang ada bagaimana cara 

pemecahan masalah tersebut sistem komputer. 
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1.6 KERANGKA PIKIR SISTEM PENGOLAHAN NILAI RAPORT MA 

NEGERI 1 PONOROGO 
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Gambar 1. Skema Pemikiran  Komputerisasi Sistem Pengolahan Nilai Raport 

Secara Multiuser Pada Ma Negeri 1 Ponorogo  
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN  

Disini penulis akan mengemukakan sistem skripsi yang akan 

digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca sekalian.  Adapun 

bab-bab skripsi ini adalah : 

 

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 di dalam 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 
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Relationship Diagram, Desain Tabel, Desain Input dan desain 

Output,  

BAB  IV HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang objek yang diteliti, 

yaitu tinjauan umum perusahaan, dasar pendidikan, 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 Tabel, Desain Input dan desain Output,  

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 

untuk membantu menyusun dan memahami laporan skripsi ini. 

LAMPIRAN 

Digunakan untuk memperjelas sistem pengolahan nilai raport yang 

berupa data dari MA Negeri 1 Ponorogo, listing program dari 

sistem pengolahan nilai raport yang penulis buat. 


