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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi sekarang ini sudah menjadi hal yang umum bagi 

masyarakat, sebagian besar masyarakat di negeri ini sudah menggunakan 

teknologi informasi sebagai sarana guna menunjang kehidupan sehari-hari. 

Teknologi informasi memberikan informasi secara cepat dan akurat. 

Aplikasi web semakin banyak dan bermacam macam guna menunjang 

pekerjaan kita, selain itu banyak juga operator jaringan komunikasi yang 

memberikan penawaran jasa komunikasi dengan harga yang relatif terjangkau dan 

bisa disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna, oleh karena itu tidak susah untuk 

mengakses aplikasi website dan melakukan pekerjaan dimanapun kita berada. 

Sistem informasi juga berkembang didunia pendidikan baik sebagai penunjang 

administrasi dan sebagai sarana pengolahan data siswa. 

Setelah melalui berbagai pertimbangan akhirnya penulis memiliki solusi 

untuk mengembangkan suatu aplikasi website sebagai sarana pengelolaan nilai 

siswa, sehingga data yang berkaitan dengan nilai siswa bisa di back up ke 

database, sehingga akan memudahkan admin atau guru dalam mengolah dan 

mencari data siswa, selain itu data yang di olah bisa langsung dicetak dan 

informasi siswa bisa langsung di tampilkan dan orang tua siswa bisa langsung 

melihat nilai tanpa harus menunggu raport seperti dulu. 

Oleh karenanya penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk 

menyusun Skripsi dengan Judul “SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN 

NILAI RAPORT BERBASIS WEBSITE PADA SMPIT BINA INSAN 

CENDIKIA MUNTOK”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:“Bagaimana pembuatan sistem 

informasi pengelolaan nilai raport pada SMPIT Bina Insan Cendikia Muntok yang 

terkomputerisasi?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah menjadi lebih jelas dan terarah, maka di 

perlukan adanya batasan-batasan masalah. Adapun ruang lingkup Sistem 

Informasi Pengelolaan Nilai Raport Pada SMPIT Bina Insan Cendikia Muntok 

dibatasi pada: Data yang diolah antara lain data siswa, data guru, data mata 

pelajaran, data nilai, dan data raport. Serta laporan yang dihasilkan adalah raport. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Sistem Informasi Pengelolaan Nilai Raport ini menggunakan model 

sekuensial linier yang sering disebut juga dengan siklus kehidupan klasik atau 

model air terjun (waterfall). Model ini mengusulkan sebuah pendekatan pada 

pengembangan perangkat lunak yang sistematik dalam tingkat kemajuan sistem 

pada seluruh perencanaan, analisis, desain, dan pengkodean. Metode Penelitian 

dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode berorientasi 

objekdan menggunakan tools UML(Unified Modelling Languange) yang terdiri 

dariActivity Diagram, Use Case Diagram, Package Diagram, Sequence Diagram 

dan Class Diagram,, Deployment Diagram yang akan di buat pada sistem di 

SMPIT Bina Insan Cendikia Muntok. 
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1.5 Tujuan dan Manfaat 

Adanya tujuan dan manfaat yang dapat penulis paparkan sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan 

1. Di terapkannya sistem informasi pengolahan nilai raport secara komputerisasi 

pada SMPIT Bina Insan Cendikia Muntok, agar dapat membantu guru dalam 

pengolahan nilai raport sehingga prosesnya cepat, dan hasil yang akurat. 

2. Memberikan kemudahan bagi sekolah dalam pengelolaan data siswa dan 

guru. 

3. Membantu guru dalam memasukkan data nilai siswa. 

 

1.5.2 Manfaat 

1. Memberikan kemudahan dalam hal pencarian nilai siswa apabila suatu saat 

raport siswa hilang. 

2. Membantu siswa dan orang tua dalam mengakses informasi nilai raport. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi inidi susun dalam beberapa bab dan setiap 

bab terdiri dari sub-sub yang tersusun dengan garis besar sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini di jelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan  

masalah, batasan masalah, metode penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-

teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. 

Pada bab ini juga di tuliskan tentang tools/software(komponen) yang di 

gunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab Metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model 

pengembangan perangkat lunak ,metode penelitian dan tools (alat bantu 

dalam analisis dan merancang sistem informasi). 

 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Berisi antara lain: struktur organisasi,jabaran tugas dan wewenang, 

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis  masalah sistem yang 

berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis 

sistem, perancangan sistem (dalam menjelaskan bab 4, model, metode, 

dan tools harus dipaparkan sesuai dengan uraian). 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saranyang diharapkan oleh penulis agar 

menghasilkan sistem informasi pengolahan nilai raport yang akurat dan 

optimal. 


