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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin

kelangsungan hidup suatu negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Seiring

dengan perkembangan teknologi komputer dan teknologi informasi, beberapa

sekolah di Indonesia mulai menerapkan dan mengembangkan sistem Informasi

manajemennya agar mampu mengikuti perubahan jaman.

Sistem informasi sangat penting untuk mendukung kelangsungan

perkembangan suatu instansi atau perusahaan, salah satu informasi yang sangat

dibutuhkan misalnya mengenai informasi pengolahan nilai, karena dapat

mendukung kelancaran dalam proses pengolahan nilai. Teknologi informasi dan

komunikasi mampu memberikan kemudahan pihak pengelola dalam menjalankan

kegiatannya dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas instansi. Penerapan

teknologi informasi untuk menunjang proses pendidikan telah menjadi kebutuhan

bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi ini

sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas bagi manajemen pendidikan.

Demikian pula halnya dengan SMP Negeri 21 Bandar Lampung adalah

instansi yang bergerak dibidang pendidikan. SMP Negeri 21 Bandar Lampung

beralamat di jalan Ryacudu Perum Kopri Blok D8 Sukarame, Bandar Lampung.

Kegiatan pada SMP Negeri 21 Bandar Lampung meliputi kegiatan intrakurikuler

(belajar mengajar) dan kegiatan ekstrakurikuler (organisasi siswa). Penilaian dari
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kegiatan-kegiatan tersebut di rangkum dalam raport siswa. Raport merupakan

dokumen yang menjadi penghubung komunikasi antara sekolah dengan orang tua

siswa mengenai hasil belajar di sekolah dalam satu semester. Pengolahan nilai

dilakukan oleh guru setiap hari untuk mendapatkan hasil pembelajaran siswa

selama duduk dibangku sekolah. Nilai dalam kamus bahasa Indonesia diartikan

sebagai harga, ukuran, atau angka yang mewakili prestasi. Untuk memperoleh

nilai, baik nilai untuk kognitif, nilai psikomotorik, maupun nilai afektif, siswa

akan diberikan berupa tes atau ujian setelah proses belajar mengajar dilakukan.

Nilai yang akan diolah berupa nilai tugas nilai ulangan harian, nilai mid semester,

dan nilai akhir semester. Pembagian raport dilakukan sebanyak 2 kali yaitu raport

semester ganjil dan raport semester genap.

Dalam proses pengolahan nilai siswa yang berjalan di SMP Negeri 21

Bandar Lampung harus melalui banyak proses diawali dengan tata usaha

membuat form nilai, kemudian nilai kosong akan diserahkan kepada guru mata

pelajaran, setelah guru mata pelajaran menerima form dari tata usaha, kemudian

guru mata pelajaran mengelola nilai dari form nilai, form nilai yang telah terisi

kemudian di copy menjadi 2 rangkap, rangkap 1 akan di arsipkan berdasarkan

tanggal dan rangkap 2 diberikan kembali kepada wali kelas, setelah wali kelas

menerima form nilai rangkap 2, semua nilai kemudian di masukan di dalam

microsoft excel dan direkap ke dalam leger nilai dan raport yang nantinya akan

diserahkan kepada kepala sekolah, setelah kepala sekolah menerima leger dan

raport, kemudian leger nilai dan raport di otorisasi oleh kepala sekolah, setelah

leger nilai dan raport di otorisasi kemudian serahkan kembali kepada wali kelas,



3

setelah wali kelas menerima leger nilai dan raport yang sudah diotorisasi

kemudian wali kelas juga mengotorisasi leger nilai dan raport, leger nilai dan

raport yang sudah di otorisasi oleh kepala sekolah dan wali kelas, kemudian raport

diserahkan ke siswa dan walikelas menyerahkan leger nilai beserta softcopy

diberikan kepada tata usaha dan di arsipkan. Langkah-langkah yang digunakan

untuk memproses nilai kurang maksimal, lambatnya menunggu hasil  data nilai

yang akan direkap wali kelas  dari setiap guru mata pelajaran, karena proses nya

wali kelas harus konfirmasi dari guru secara manual memberikan hasil data nilai

raport yang akan direkap.

SMP Negeri 21 Bandar Lampung sudah cukup lama menggunakan program

microsoft excel untuk mengolah nilai, akan tetapi permasalahan baru muncul

berkaitan dengan pengolahan nilai tersebut. Dalam tahun ketahun  pemeliharaan

pengarsipan data yang tersimpan secara rutin dan terus menerus menjadi semakin

sangat banyak dan tidak tertata dengan baik, serta dalam

mengoperasikan/mengaplikasikan penggunaan microsoft excel belum maksimal.

Seperti penggunaan fungsi dan rumus, menu-menu proteksi dalam pengamanan

data serta fungsi editing pada lembar sheet, sehingga diperlukan penanganan

khusus untuk mengelola data. Teknologi penyimpanan data saat ini bukanlah

masalah, karena saat ini media penyimpanan sudah semakin terjangkau dengan

kapasitas yang besar (terabyte). Namun pengarsipan data yang tidak tertata

dengan baik tersebut menjadi masalah dalam menyajikan informasi dan pencarian

data dengan cepat. Selain itu data yang tersimpan di dalam komputer rentan

terkena virus yang dapat membuat data menjadi error dan dapat memungkinkan
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terjadi hilangnya data. Data merupakan salah satu hal yang penting, data yang

dimiliki dapat diolah menghasilkan informasi yang sangat berguna. Semakin

banyak informasi yang dibutuhkan, semakin banyak pula data yang harus diolah.

Oleh karena itu tempat penyimpanan data-data yang dimiliki harus aman dari

berbagai gangguan. Sebelum teknologi informasi berkembang seperti saat ini,

data yang dimiliki dan disimpan dalam bentuk dokumen dengan media kertas,

atau biasa disebut dengan manual filling system. Menyadari keterbatasan yang

dimiliki sistem ini, para ahli mengembangkannya sehingga ditemukanlah file-

based system, yang kemudian dikembangkan lagi menjadi database system.

Untuk mengatasi masalah tersebut,  sangat diperlukan kepemimpinan

seorang kepala sekolah yang mampu menerapkan teknologi informasi dalam

mengelola sekolah. Kepala Sekolah harus mau dan mampu memanfaatkan

teknologi informasi untuk diterapkan di sekolahnya guna mempertimbangkan

setiap keputusan yang diambil. Pengorganisasian dan penerapan sistem teknologi

informasi dalam proses manajemen akan meningkatkan kemampuan dalam

membuat keputusan-keputusan yang tidak terstruktur dan meningkatkan berbagai

peran manajerial sebagai kepala sekolah. Maka diperlukan sistem baru yang dapat

mengatasi permasalahan yang terjadi, seperti dengan menggunakan aplikasi

pengolahan nilai berbasis web supaya penyimpanan dan pengolahan data nilai

tersentralisasi dalam database system.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul penelitian :

“Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa (studi kasus :

SMP Negeri 21 Bandar Lampung”). Dalam pengolahan nilai guru mata
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pelajaran dapat langsung menginputkan nilai hasil belajar siswa dan secara

otomatis akan tersimpan ke dalam database. Guru juga dapat langsung

menginputkan nilai hasil belajar tanpa harus datang ke sekolah. Sehingga

pengolahan nilai yang banyak menyita waktu dan membutuhkan banyak tenaga

dapat diperkecil. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu proses

pengolahan nilai siswa sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan

sesuai kebutuhan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa

perumusan masalah yaitu :

a. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengolahan data

nilai yang dapat memberikan informasi secara cepat, dan akurat?

b. Bagaimana implementasi rancang bangun sistem informasi pengolahan nilai

siswa yang akan di bangun agar dapat diakses secara online?

c. Bagaimana rancang bangun sistem informasi  pengolahan nilai yang dapat

tersimpan dalam database system dan memudahkan dalam pencarian ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah peneliti membatasi masalah pada sistem ini

dirancang dalam pengolahan nilai siswa dan laporan-laporan yang terkait dengan

pengolahan nilai raport. Adapun dalam laporan tugas akhir ini akan membuat

program sistem komputerisasi pengolahan nilai yaitu
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1. Data Siswa

2. Data Guru

3. Data Kelas Siswa

4. Data Mata Pelajaran

5. Data Ekstrakulikuler

6. Data Nilai

7. Data Sikap Sosial dan Spritual

8. Raport

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk memberikan kemudahan bagi guru mata pelajaran dan wali kelas,

dalam proses pengolahan nilai dan raport siswa sehingga menjadi lebih

akurat, dan tepat waktu.

b. Memudahkan prosedur pengolahan nilai dan pembuatan raport pada SMP

Negeri 21 Bandar Lampung

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Memberikan pengetahuan tentang teknologi di bidang pembuatan raport dan

pengolahan nilai siswa.

b. Mempermudah melakukan pengolahan nilai siswa pada SMP Negeri 21

Bandar Lampung.
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1.6 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tiga tinjauan studi yang nantinya dapat

mendukung penelitian, berikut ini merupakan tinjauan studi yang diambil yaitu :

1. Sri Sumarlinda (2016) Sistem Informasi Fakultas Sekolah Tinggi Managemen

Informatika dan Komputer (STMIK) Politeknik Indonusa Surakarta,

melakukan peneitian tentang Rancang Bangun Sistem Informasi Nilai Siswa

Pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Ngrejeng Kabupaten Bojonegoro.

Sistem pengolahan nilai raport ini masih sering mengalami keterlambatan

yang disebabkan karena masih menggunakan proses penilian akademik yang

kurang efektif seperti input data, perhitungan nilai sampai ke laporan nilai

yang dilakukan dengan pencatatan berulang (masih secara konvensional)

sehingga juga membutuhkan waktu yang lama dalam mengelola nilai siswa.

2. Nurul Fitriyani (2011) Dari Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan

Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, melakukan

penelitian tantang Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Berbasis

Web Pada Yayasan Pesantren Tarbiyah Nurul Ma’arif Serang Banten. Sistem

informasi akademik tersebut dapat berajalan dengan baik dikarenakan

penganalisaan sistem, perancangan program berdasarkan data yang didapat

dari metode yang digunakan, pengumpulan data yang tepat sehingga apa yang

dibutuhkan sistem dapat terpenuhi, aplikasi ini yang nantinya dapat

membantu pengguna dalam pembuatan laporan serta mengatasi human eror.
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3. Evi Yulianingsih (2017) dari Jurusan Sistem Informasi Universitas Bina

Darma Palembang melakukan penelitian tentang Rancang Bangun Sistem

Informasi Pengolahan Nilai Siswa Pada SMP Negeri 25 Palembang. proses

pengambilan untuk masing –masing komponen nilai di lakukan secara

manual di catat terlebih dahulu dalam buku rekap nilai oleh masing – masing

guru sesuai dengan mata pelajaran, setelah akhir semester wali kelas akan

merekap ulang nilai siswa. pengolahan datanya selama ini masih

menggunakan microsoft excel. Dimana dengan sistem yang di lakukan selama

ini tidak dapat menghasilkan sebuah informasi yang maksimal.


