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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Penggunaan teknologi informasi melalui system informasi bukan saja 

akan meningkatkan kualitas, serta kecepatan informasi, akan tetapi dengan 

teknologi informasi yang sesuai, akan dapat menciptakan suatu sistem 

informasi Pengolahan Data Peserta Didik dan Pengolahan Nilai Siswa pada 

instansi sekolah. Setiap sekolah memiliki sistem Pengolahan data peserta didik 

dan Nilai Siswa yang berbeda, dimana SMP Negeri 4 Satu Atap Lepar Pongok 

pada saat ini, sistem Pengolahan Data Peserta Didik dan Pengolahan Nilai 

Siswa belum menggunakan sistem aplikasi. Sehingga masih banyak masalah 

yang terdapat dalam sistem pengolahan data peserta didik dan nilai siswa. 

Adapun masalah yang terjadi seperti data peserta didik dan nilai siswa tidak 

tersimpan secara baik karena tersimpan secara tertulis, ditambah dengan 

laporan yang dihasilkan kurang akurat, dikarenakan banyak variabel dan 

komponen nilai  yang diolah dengan pengolahan secara manual seperti 

Microsoft excel dan word yang mengakibatkan implementasi menjadi rumit 

dan memiliki kelemahan dalam hal waktu yang diperlukan cukup lama pada 

proses pengisian nilai.  

Berdasarkan beberapa hal diatas, maka penulis  mencoba membahas 

permasalahan tersebut ke dalam “Rancangan Sistem Pengolahan Data 

Peserta Didik dan Pengolahan Nilai Siswa Pada SMP Negeri 4 Satu Atap 

Lepar Pongok” 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

Sistem Pengolahan Data Peserta Didik dan Pengolahan Nilai Siswa 

yang dilakukan di SMP Negeri 4 Satu Atap Lepar Pongok seringkali 

mengalami masalah, dikarenakan sistem yang berlaku masih belum 

terkomputerisasi. Masalah tersebut yaitu : 

1.2.1 Susahnya mendapat laporan nilai secara rinci 

1.2.2 Pengolahan Data Peserta Didik dan Pengolahan Nilai Siswa SMP Negeri 4 

Satu Atap Lepar Pongok tersebut masih menggunakan Microsoft Excel 

dan Word. 

1.2.3 Membutuhkan waktu dalam penginputan data 

 

Dari masalah-masalah yang ada di atas, maka perlu dicari 

pemecahannya. Salah satu cara untuk mengatasi masalahnya adalah dengan 

menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk memperbaiki sistem manual 

yang berjalan selama ini. Diharapkan dengan adanya sistem informasi yang 

baru ini maka kegiatan Pengolahan Data Peserta Didik dan Pengolahan Nilai 

Siswa pada SMP Negeri 4 Satu Atap Lepar Pongok dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. 

Oleh karena itu, penulis mencoba merancang sebuah sistem informasi 

yang menyangkut masalah Pengolah Data Peserta Didik dan Nilai Siswa untuk 

memberikan informasi yang komputerisasi dan dapat mempercepat pekerjaan 

dalam pencariannya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul Skripsi ini, maka ruang lingkup akan dibatasi 

pada permasalahan  Pengolahan Data Peserta Didik dan Pengolahan Nilai 

Siswa mulai dari proses pemasukan Data peserta didik dan nilai siswa, 

pengolahan  sampai dengan pencetakan raport. 
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Untuk menghindari meluasnya pembahasan laporan ini dari ruang 

lingkup permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, maka perlu diberikan 

batasan-batasan sebagai berikut : 

1.3.1 Pendataan Guru 

1.3.2 Pendataan siswa 

1.3.3 Perangkat Pembelajaran 

1.3.4 Buat jadwal pelajaran 

1.3.5 Mengisi  nilai ulangan harian 

1.3.6 Mengisi nilai ulangan tengah semester 

1.3.7 Mengisi nilai ulangan semester 

1.3.8 Buat rekap nilai akhir 

1.3.9 Mengisi raport 

1.3.10 Laporan semester 

 

1.4 Metode Penelitian 

Penyusunan Proposal Skripsi ini menggunakan  Metode penelitian  

sebagai berikut : 

1.4.1 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah yang timbul atau 

dialami langsung oleh yang bersangkutan. Dalam kegiatan ini diajukan 

pertanyaan lisan dalam usaha untuk melengkapi data – data yang akan 

diperoleh. Wawancara dilakukan pada bagian – bagian yang terkait 

dengan Sistem Pengolahan Data Peserta Didik dan Pengolahan Nilai 

Siswa. 

 

1.4.2 Observasi 

Penulis melakukan observasi yaitu dengan melihat secara langsung 

cara kerja bagian yang terkait dengan pencatatan hasil-hasil kegiatan 

yang dilakukan, setelah itu penulis diberikan kesempatan untuk melihat 

sistem yang bekerja dalam pengolahan data dalam proses pengolahan 

data peserta didik dan  pengolahan nilai siswa. 
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1.4.3 Studi Pustaka 

Dalam penulisan ini tidak terlepas dari data-data yang terdapat dari 

buku-buku yang menjadi referensi seperti pedoman penulisan skripsi, 

diktat dan buku-buku lain yang dapat berhubungan dengan penyusunan 

skripsi ini sebagai landasan teori untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Untuk mengetahui dan mempelajari tata cara Pelaksanaan Sistem 

Pengolahan Data Peserta Didik dan Pengolahan Nilai Siswa pada 

SMP Negeri 4 Satu Atap Lepar Pongok . 

1.5.2 Untuk mengetahui dan mempelajari proses Pengolahan Nilai yang di 

hadapi dalam Pelaksanaan Sistem Pengolahan Data Peserta Didik dan 

Pengolahan Nilai Siswa pada SMP Negeri 4 Satu Atap Lepar Pongok. 

1.5.3 Tempat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama 

melaksanakan kuliah di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, manfaat, tujuan penelitian, batasan masalah, 

metode penelitian serta Sistematika Penulisan. 

 

Bab II  LANDASAN TEORI 

Merupakan dasar teori / dasar pemikiran dalam penyusunan 

laporan tugas akhir ini, baik proses analisis, perancangan, 

dan pengimplementasikan 
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Bab III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam Bab ini dibahas tentang penganalisaan sistem 

aplikasi yang akan dibangun meliputi Identifikasi masalah, 

prinsif kerja sistem lama, analisis sistem, serta hasil dari 

analisis tersebut.  

Rancangan system pengolahan data peserta didik dan 

pengolahan nilai siswa Sekolah Menengah Pertama 

(SMPN) 4 Satu Atap Lepar Pongok serta pembangunan 

software aplikasi . Perancangan dimulai dari Perancangan 

proses, perancangan basis data, serta perancangan 

antarmuka. 

 

Bab IV  IMPLEMENTASI SISTEM 

Dalam bab ini akan menjelaskan Implementasi sistem mulai 

dari perangkat keras, perangkat lunak serta implementasi 

basis data. 

 

Bab V  PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, serta saran 

guna pencapaian laporan yang lebih sempurna pada SMP 

Negeri 4 Satu Atap Lepar Pongok. 

 

 

 

 


