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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

      Sekolah adalah salah satu sarana organisasi dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Salah satu bagian terpenting dari 

suatu sekolah adalah siswa dan nilai dari siswa tersebut. Dalam satu sekolah ada 

ratusan siswa dan masing-masing mempunyai nilai yang berbeda-beda. Tak jarang 

penyimpanan nilai siswa dicatat dan disimpan secara manual. Sehingga 

membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pengerjaannya. Sedangkan hasil 

dari pengolahan data nilai siswa hanya bisa dilihat, baik oleh siswa maupun orang 

tua siswa hanya pada buku raport. 

        Sistem pengolahan data nilai siswa SDN 6 Simpang katis belum sepenuhnya 

terkomputerisasi, adapun prosedur yang dilakukan adalah menerima berkas 

penilaian siswa dari setiap guru mata pelajaran setelah itu dicatat dalam buku 

kumpulan nilai dan menyalinnya kembali dalam satu buku yang disebut dengan 

raport. Setelah penyalinan tersebut raport disimpan dan dibagikan kepada setiap 

siswa pada waktu penyerahan raport berlangsung. Dalam jangka waktu yang 

ditentukan oleh pihak sekolah, siswa diminta untuk mengembalikan raport 

tersebut kepada Guru kelas. 

       Selama raport berada di siswa, tidak semua siswa bisa menjaga raport 

tersebut dengan baik. Masih ada juga siswa yang tidak peduli dan ceroboh, hal 

inilah yang dikawatirkan bisa menyebabkan raport hilang, basah terkena air, robek 

dan kelalaian siswa lainnya yang mengakibatkan kerusakan pada raport. Bukan di 

kalangan siswa saja, Guru kelas terkadang keliru atau lupa akan tempat 

penyimpanan raport siswanya. Oleh karena itu, penulis memberikan solusi untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dengan menawarkan sebuah sistem informasi 

yang di harapkan dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pembuatan 

raport siswa pada setiap semester.  
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Adapun judul yang penulis ambil yaitu “ANALISIS DAN PERANCANGAN 

SISTEM INFORMASI RAPORT BERBASIS WEBSITE  STUDI KASUS : SDN 

6 SIMPANGKATIS DENGAN METODE BERORIENTASI OBJEK” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana membangun sebuah sistem informasi pengolahan nilai raport yang 

berbasis website yang interaktif ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

1. Dalam perancangan sistem informasi ini hanya membahas mengenai 

pengolahan data nilai raport yang mencangkup data kelas, data siswa, data 

guru,  data mata pelajaran, data jadwal mata pelajaran, data jadwal 

mengajar, data absensi, data nilai dan data rekapan nilai raport. 

2. Sistem hanya dapat diakses oleh tata usaha, siswa, guru kelas, dan kepala 

sekolah SDN 6 Simpang katis yang memiliki user name dan password. 

3. Sistem ini diselesaikan dengan berbasis website menggunakan bahasa 

pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) dan perancangan database 

menggunakan MySQL. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

         Sebagai usaha dalam memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan, 

maka perlu metode yang tepat untuk mencapai tujuan dalam penelitian. 

Metodologi penelitian ini menggunakan model pengembangan perangkat lunak 

waterfall, dimana tahapannya dimulai dari analisis dan definisi persyaratan 

kemudian berakhir pada tahap perancangan sistem dan perangkat lunak . Metode 

penelitian dalam pengembangan perangkat lunak penelitian menggunakan metode 

berorientasi Obyek dan alat bantu pengembangan sistem penelitian ini 

menggunakan UML (Unified Modelling Language). 
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1.5 Manfaat Dan Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu:  

1. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah menganalisis, merancang dan membangun 

sistem informasi pengolahan nilai raport berbasis website yang interaktif. 

 

2. Manfaat Penelitian 

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

a. Bagi Penulis, Penelitian ini memberikan pengalaman berharga dalam 

membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah maupun 

secara mandiri dengan penerapannya di masyarakat. 

b. Bagi SDN 6 Simpangkatis, Penelitian ini diharapkan dapat   

Mempermudah dan membantu guru dalam pengolahan nilai raport 

sehingga mempercepat proses pengolahan nilai raport, hasilnya akurat dan 

dapat meringankan pekerjaan guru kelas. 

 

1.6   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini memuat 

uraian secara garis besar ini setiap bab – bab yang dibahas di dalamnya sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Berisi penjelasan tinjauan pustaka menguraikan teori – teori yang 

mendukung judul sesuai dengan topik skripsi. Definisi Sistem Informasi, Website, 

Metode Pengembangan Perangkat Lunak, Metode Berorientasi Obyek, Unified 

Modelling Language (UML), Macromedia Dreamweaver, PHP, Database (ERD), 

MYSQL dan Tinjauan Penelitian Sebelumnya. 
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Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan model pengembangan sistem, metode 

pengembangan sistem dan tools pengembangan sistem. 

Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini Berisi penjelasan mengenai analisis, analisis masalah, 

perancangan, perancangan basis data, perancanngan keluaran sistem dan 

perancangan masukan sistem.  

 

Bab V Penutup 

Bab ini Berisi kesimpulan mengenai sistem yang dibuat berupa Sistem 

Informasi Pengolahan Nilai Raport di SDN 6 Simpangkatis dan saran untuk 

perbaikan sistem di masa mendatang. 

 


