
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini merupakan bagian dari suatu 

tingkat kemajuan yang sangat berpengaruh bagi lajunya ilmu pengetahuan. Sesuai 

dengan program pendidikan tahun 2007 Pemerintah sudah melirik internet sebagai 

salah satu wadah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya 

pelajar dengan mencanangkan program “ Internet Goes To School” yang 

memungkinkan para siswa, guru, dan masyarakat sekitar dapat menikmati dan 

memanfaatkan internet gratis dengan adanya fasilitas Hotspot setiap sekolah. 

Pemanfaatan internet dapat membantu pihak sekolah untuk mengembangkan 

sistem informasi berbasiskan website (online) tentang pengolahan nilai dan data 

siswa, sehingga para orang tua murid dapat terus mengontrol perkembangan 

belajar anak mereka dengan mengakses website atau sisfo sekolah dari tempat 

mereka bekerja seperti kantor, warnet atau rumah jika wali murid memiliki akses 

internet. 

Teknologi yang digunakan adalah teknologi berbasis destop.salah satu 

teknologi yang berbasis adalah VB NET. Visual Basic.Net merupakan bahasa 

pemrograman yang dapat mengimplementasikan konsep pemrograman dengan 

pendekatan prosedural dan berorientasi objek
[1]

. 

Seperti halnya yang ada di SDN 21 Pangkalraya dimana sistem informasi 

akademik masih menggunakan proses yang mengacu pada dokumen yang berupa 

berkas atau arsip dan belum memiliki penyimpanan basis data yang terbagi ke 

dalam beberapa tahapan yaitu Pertama, melakukan pencatatan data siswa baru di 

buku penerimaan siswa baru. Kedua, pencatatan data siswa ke buku induk. 

Ketiga, membuat laporan penerimaan siswa baru dan laporan siswa tiap tahunnya, 

keempat,pencatatan nilai akademik siswa kedalam buku nilai akademik siswa. 

Kelima, pencatatan data staff dan guru di buku data staff dan guru. Keenam, 

membuat jadwal pelajaran siswa dan nama guru yang mengajar mata pelajaran 



tersebut kedalam buku mata pelajaran siswa.Tetapi disini yang kami bahas adalah 

tentang perancangan pengolahan nilai raport siswa.Kendala yang dihadapi adalah 

cara merekap nilai rapor masih dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu 

yang lama dan tidak sedikit tenaga yang terbuang untuk mengentri nilai rapor. 

Dengan adanya perancangan pengolahan nilai raport siswa berbasis VB NET 

ini diharapkan dapat membantu aktivitas sekolah terutama dalam mengentri nilai 

raport siswa siswinya dengan cepat, mudah, dan akurat. Sehingga dengan, adanya 

rancangan ini dapat diterapkan dengan baik dan membantu untuk meminimalisasi 

permasalahan yang tengah di hadapi SDN 21 Pangkalraya, serta diharapkan 

proses pengentrian nilai raport akan berjalan lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis menuangkan dalam bentuk 

laporan penelitian dengan judul “PERANCANGAN APLIKASI 

PENGOLAHAN NILAI BERBASIS VB NET DI SDN 21 

PANGKALRAYA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada Sekolah Dasar Negeri 21 Pangkalraya saat melakukan Kuliah 

Praktek ini terdapat beberapa pengolahan data siswa yang masih dilakukan  secara 

manual, seperti absensi, nilai, jadwal libur dan masuk siswa. Dari kedua tersebut 

menyebabkan beberapa kendala antara lain: 

a. Bagaimana merancang Aplikasi Pengolahan Nilai Siswa? 

b. Bagaimana merekap data siswa? 

c. Bagaimana merancang Aplikasi yang mudah digunakan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Karena masalah yang ada sangat luas maka hanya ada beberapa  hal yang 

akan dibahas dalam perancangan dan pembangunan  aplikasi ini ,antara lain: 

a. Pada aplikasi ini akan dibahas pengelohan data siswa, seperti  nilai  para 

siswa saja. 

b. Pada rancangan ini hanya membahas tentang perancangan saja. 

c. Pada rancangan ini tidak memakai kodingan. 



1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, maka diharapkan dapat 

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

a. Mengentri perubahan nilai secara cepat dan akurat. 

b. Pembuatan sistem rancangan aplikasi yang cepat dan tepat bagi SDN 21 

Pangkalraya. 

c. Memberikan kemudahan didalam pengadministrasian nilai. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1.4.2.1 Bagi SDN 21 Pangkalraya 

a. Melatih kemampuan dalam mengelolah nilai siswa dengan sistem 

komputerisasi. 

b. Menciptakan suatu rancangan aplikasi yang dapat diimplementasikan 

pada SDN 21 Pangkalraya. 

c. Sebagai bahan masukan SDN 21 Pangkalraya dalam mengola data nilai 

siswa dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja secara 

cepat dan akurat. 

 

1.4.2.2 Bagi Penulis 

a. Dapat memperluas wawasan sekaligus menambah pengalaman tentang 

bagaimana merancang suatu sistem informasi. 

b. Dapat menerapkan ilmu yang telah diterima dari kuliah. 

 

1.4.2.3Bagi Kampus Atma Luhur Pangkalpinang 

a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan 

penelitian yang sama di masa akan datang. 

b. Mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang diberikan selama masa 

perkuliahan dan dapat dijadikan panduan untuk membuat laporan  kuliah 

praktek.  

 



1.5 Metodologi Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Kuliah 

Praktek ini adalah : 

 

1.5.1 Metode Waterfall 

Waterfall adalah paradigma rekayasa perangkat lunak yang paling 

luas dipakai dan paling tua. Model waterfall mengusulkan sebuah pendekatan 

kepada perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang 

mulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, 

pengujian dan pemeliharaan. Setelah setiap tahap didefinisikan, tahap 

tersebut ‘diakhiri’ (signed off) dan pengembangan berlanjut ke tahap 

berikutny[2].
 

Sumber:(Herlawati dan Widodo, 2011) 

 

Gambar 1.1 Waterfall 

 

 

1.5.2 Tool 

Tool yang digunakan adalah UML.Unified Modelling Language 

(UML) adalah suatu alat untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan 

hasil analisa dan desain yang berisi sintak dalam memodelkan sistem secara 

visual (Braun, et. al. 2001). Juga merupakan satu kumpulan konvensi 



pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah 

sistem software yang terkait dengan objek (Whitten, et. al. 2004
) 
[3]. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah agar 

pembahasan masalah dapat diselesaikan. Serta penulisan berisi 

sistematika singkat tentang isi dari masing-masing bab dalam 

laporan kuliah praktek. 

 

BAB II : Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam 

penyusunan tugas kuliah praktek. 

 

BAB III :  Gambaran Umum Sekolah Dasar Negeri 21 Pangkalraya memuat 

mengenai sejarah singkat, tugas pokok dan fungsi, struktur 

organisasi, visi dan misi, dan menganalisa sistem yang sedang 

berjalan. 

 

BAB IV : Implementasi dan Analisis Sistem memuat mengenai langkah dan 

hasil pembahasan aplikasi atau program komputerisasi pengolahan 

data nilai rapor. 

 

BAB V : Penutup memuat kesimpulan secara singkat dan tepat yang 

dijabarkan dari hasil penelitian dan serta saran pemikiran yang 

didasarkan pada kesimpulan yang diperoleh. 


