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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komputer juga telah masuk kedalam dunia pendidikan untuk memudahkan 

pengolahan data raport di sekolah serta meningkatkan layanan publik yang 

menyajikan informasi yang cepat dan tepat. Saat ini masih banyak sekolah-

sekolah khususnya sekolah dasar negeri (SDN) yang masih menggunakan 

prosedur-prosedur manual dalam pengolahan data raport yang banyak dan 

bermacam-macam seperti Sekolah Dasar Negeri 11 Pangkalan Baru. 

Kemudahan pemrograman komputer yang terus dikembangkan sehingga lebih 

mendekati dengan bahasa manusia (high level language) telah turut serta 

mempengaruhi penggunaan komputer sebagai alat bantu pekerjaan manusia. 

Bahasa pemrogrammannya semakin banyak dan berkembang saat ini memberikan 

pilihan bagi programmer untuk memilih bahasa pemrograman yang tepat untuk 

membangun sebuah aplikasi. 

SD 11 Pangkalan Baru adalah institusi pendidikan yang selalu ingin mengikuti 

perkembangan teknologi informasi yang sedang berkembang. Sistem pengolahan 

data raport yang terdapat pada SD Negeri 11 Pangkalan Baru saat ini masih 

menggunakan microsoft word dan microrsoft excel yang menyebabkan sering 

terjadinya guru mata pelajaran terlambat mengasih nilai pada wali kelas dan 

pengolahan nilai raport menjadi kurang efektif dan efisien karena wali kelas harus 

menginput ulang nilai siswa. 

Setelah melalui berbagai pertimbangan akhirnya penulis memiliki solusi 

untuk mengembangkan suatu aplikasi web sebagai sarana pengolahan data nilai 

raport sehingga data yang berkaitan dengan nilai siswa bisa di backup ke 

database, sehingga akan memudahkan tata usaha, wali kelas atau guru dalam 

mengolah dan mencari data nilai siswa, selain itu guru mata pelajaran langsung 

menginput nilai siswa dan wali kelas memverfikasi nilai yang sudah diinput oleh 

guru mata pelajaran. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di SD Negeri 

11 Pangkalan Baru dan Penulis mengajukan sebuah judul yaitu  “ANALISA DAN 
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PERANCANGAN SISTEM INFROMASI RAPORT PADA SD 11 

PANGAKALAN BARU BERBASIS WEB”. Dengan adanya sistem informasi ini 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dan kedepan dapat 

meningkatkan fungsi kinerja pegawai pada SD Negeri 11 Pangkalan Baru. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas mengingat luasnya  masalah 

serta adanya keterbatasan kemampuan sistem. Adapun masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana merancang sistem informasi raport karena pada SD 11 

Pangkalan Baru belum adanya aplikasi raport Berbasis Web ? 

2. Bagaimana melaksanakan proses pengolahan  nilai raport pada SD 11 

Pangkalan Baru ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan, maka perlu dibuat 

suatu batasan masalah yaitu sistem yang dirancang hanya untuk menangani 

masalah pengolahan nilai siswa yang meliputi :  

1. Sistem ini hanya dapat di akses oleh tata usaha, wali kelas dan guru 

2. Sistem informasi ini khusus menangani pengolahan nilai raport siswa 

pada SD Negeri 11 Pangkalan Baru. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan metodologi penelitian  penulis memilih Metode 

pengembangan sistem yang digunakan peneliti adalah sistem aplikasi yaitu 

Sistem Development Life Cycle (SDLC) dengan model proses waterfall yang 

terdiri dari analisis sistem, perancangan, pengkodean, implementasi dan 

pemeliharaan sistem. Tools perancangan yang digunakan adalah Unified 

Modelling Language (UML). Penulis memilih metode waterfall dimana proses 

dilakukan dari analisis sampai perancangan. Adapun tahapan pengembangan 

sistem metode waterfall yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :  
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1. Analisis (Analysis) 

yaitu mengidentifikasikan masalah menganalisa sistem yang berjalan, 

menemukan kelemahan sistem yang berjalan, analisis masalah, analisis 

kebutuhan dan alternatif pemecahan masalah. 

2. Perancangan (Design) 

Yaitu membuat desain sistem yang diperlukan untuk pengembangan 

aplikasi yang diusulkan. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian berdasarkan permasalahan diatas adalah  

menganalisa dan merancang aplikasi raport berbasis web. 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah  

sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah 

Membantu kinerja  sekolah  yaitu  Guru atau wali kelas dalam pengelolaan 

nilai yang cepat dan efisien. 

 

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dengan aplikasi ini semoga dapat memberikan kontribusi 

pemikiran tentang teknologi informasi bagi masyarakat, khususnya orang 

tua siswa. 

 

3. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama 

berada dibangku perkuliahan terutama tentang perancangan sistem 

informasi dan menambah wawasan tentang dunia kerja khususnya 

mengenai sistem infromasi berbasis web. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian berikut 

ini adalah uraian tingkat menegenai bab – bab tersebut : 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal dari pembahasan yang mengemukakan 

beberapa hal seperti latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, metodologi penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas serta menguraikan mengenai berbagai 

macam landasan teori yang digunakan dalam mendukung judul 

skripsi dan sesuai dengan kebutuhan penulisan laporan skripsi. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini membahas tentang metode dan model 

pengembangan sistem yang berisi  tata cara penelitian yang 

ditempuh untuk memecahkan masalah. 

 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan membahas secara rinci mengenai sistem informasi 

pengolahan. nilai raport, uraian masalah dan analisa masalah pada 

sistem yang berjalan. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini  berisi kesimpulan mengenai hasil riset dan informasi 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan dalam pembuatan sistem 

informasi berbasis web, serta saran yang diusulkan untuk 

pengembangan lebih lanjut agar tercapainya hasil yang lebih baik 

dan perawatan terhadap sistem, agar sistem terus digunakan. 


