
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional.

Pendidikan merupakan faktor penentuan kemajuan suatu bangsa. Indonesia

memiliki beberapa jenjang pendidikan, mulai dari Pra Sekolah (Paud, TK, dll),

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah

Atas(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi. Instansi

yang dapat di kelola langsung oleh pemerintah maupun swasta yang tersebar di

setiap wilayah Indonesia. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi

setiap orang. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hasil yang

telah dicapai oleh pendidik dalam proses pembelajaran adalah melalui evaluasi.

Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat di butuhkan dalam

setiap sistem pendidikan, karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh

perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan.

Dalam setiap pembelajaran, pendidik harus berusaha mengetahui hasil dari

proses pembelajaran yang di lakukan. Pentingnya diketahui hasil ini karena dapat

menjadi salah satu patokan bagi pendidik untuk mengetahui sejauh mana proses

pembelajaran yang di lakukan dapat mengembangkan potensi peserta didik.

Dengan evaluasi, maka maju dan mundurnya kualitas pendidikan dapat diketahui,

dan dengan evaluasi pula, kita dapat mengetahui titik kelemahan serta mudah

mencari jalan keluar untuk berubah menjadi lebih baik ke depan, yang dapat

mempengaruhi kualitas hasil pendidikan yaitu dengan memperbaharui kurikulum.
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Kurikulum 2013 (K13) sebagai kurikulum yang yang baru memiliki arah dan

paradigma yang berbeda dibandingkan kurikulum-kurikulum sebelumnya, yakni

kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Kurikulum mempunyai kedudukan yang

sangat penting dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai salah satu penentu

keberhasilan pendidikan. Perubahan kurikulum selalu mengarah pada perbaikan

sistem pendidikan dan perubahan tersebut dilakukan dengan didasari pada

permasalahan pelaksanaan kurikulum sebelumnya yang dianggap kurang

maksimal baik secara materi maupun sistem pembelajarannya sehingga perlu

adanya revitalisasi kurikulum. Usaha perbaikan kurikulum tersebut mesti

dilakukan demi menciptakan perubahan yang lebih baik untuk sistem pendidikan

di indonesia.

Penilaian dapat disebut sebagai proses pengumpulan dan pengolahan

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik (Permendikbud

No. 66 Tahun 2013). Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar

peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga

menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dapat

dilakukan selama pembelajaran berlangsung (penilaian proses) dan setelah

pembelajaran usai dilaksanakan (penilaian hasil/produk).

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 (K13) merupakan upaya untuk

mencapai kompetensi dasar yang dirumuskan dalam kurikulum. Sementara itu,

kegiatan penilian dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian

kompetensi dasar. Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan
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kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk

pengambilan keputusan dan perbaikan proses pembelajaran yang benar perlu di

dukung oleh sistem penilaian yang baikm terencana dan berkesinambungan.

Sekolah dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal

yang menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai jenjang menuju sekolah

lanjutan seperti SMP, MTs, dan kemudian berlanjut pada tingkat menengah atau

seperti SMA. SD Negeri 2 Teluk Betung ini sudah menggunakan kurikulum

2013(K13) tetapi tidak semua kelas menggunakan kurikulum 2013(K13) yang

sudah menggunakan kurikulum 2013(K13) yaitu kelas 1, 2, 4, dan 5, kelas 3 dan 6

masih menggunakan KTSP. Permasalahan yang ada pada SD Negeri 2 Teluk

Betung saat ini adalah pengolahan nilai raport belum mengoptimalkan sistem

komputerisasi dan masih menggunakan sistem manual yang memanfaatkan tenaga

manusia yaitu para guru. Guru juga sangat kesulitan dalam pengisian raport

karena pengisian raport masih menggunakan tulisan tanggan atau manual.

Penggunaan komputer sangat bermanfaaat dan membantu menjadi lebih baik,

cepat, dan efisien dalam pekerjaannya.

Sistem yang akan digunakan oleh tata usaha, wali kelas dan guru mata

pelajaran yang bertanggung jawab. Pertama bagian tata usaha harus memasukan

semua data-data yang berkaitan dengan siswa seperti data siswa, data guru, data

kelas, data mapel, data ekstrakulikuler, pendaftaran kelas dan input kelas siswa,

setelah semua data-datanya sudah di input-kan selanjutnya guru mata pelajaran

akan login dengan password yang telah dibuat oleh masing-masing guru dan

setelah itu guru mata pelajaran melakukan proses penilaian, Setelah nilai siswa

telah terisi lalu wali kelas login dengan password dan hak akses yang berbeda,
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wali kelas akan meng-input-kan nilai-nilai siswa, nilai kepribadian siswa dan

cetak raport siswa, dari raport yang telah dicetak selanjutnya akan diserahkan ke

bagian kepala sekolah yang akan mengotorisasi raport tersebut yang nantinya

akan diberikan kepada siswa. Sistem ini akan berguna untuk mempercepat proses

perhitungan nilai raport selain itu juga mengurangi terjadinya kesalahan dalam

perhitungan nilai raport.

Berdasarkan latar belakang dan gambaran yang terlah dijelaskan tersebut,

penulis bermaksud mengambil judul yaitu “Perancangan Aplikasi Pengolahan

Nilai Raport Pada SD Negeri 2 Teluk Betung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat diambil suatu rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang sistem informasi pengolahan data nilai yang

dapat memberikan informasi secara cepat dan akurat ?

2. Bagaimana membangun aplikasi penilaian raport dapat tersimpan

dalam database dan memudahkan dalam pencarian ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis membatasi masalah hanya pada :

perancangan aplikasi pengolahan nilai raport pada SD Negeri 2 Teluk Betung agar

pengolahan nilai tidak lagi terjadi kesalahan.
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1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Menghasilkan

sebuah perancangan aplikasi pengolahan nilai raport yang dapat membantu

mempermudah dalam mengolah nilai raport dan mempermudah pencarian dan

pengarsipan data yang dibutuhkan pada SD Negeri 2 Teluk Betung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah membantu pekerjaan dalam

melakukan pengolahan nilai dan cetak raport pada SD Negeri 2 Teluk Betung.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian tugas akhir skripsi ini dibagi dalam

6 (Enam) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang Latar belakang, Identifikasi Masalah,

Rumusan Masalah, Batasan masalah, Tujuan masalah, Manfaat

penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian dari beberapa Penelitian terdahulu dan

Landasan teori yang akan digunakan sebagai teori pendukung

dalam pengimplementasian sistem berbasis web.
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BAB III   METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian meliputi Tahapan

Penelitian, Kerangka Penelitian, Jalannya Penelitian, Bahan dan

Peralatan, dan Pengujian Sistem.

BAB IV   ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini akan menjelaskan analisis dan perancangan meliputi

Analisis Masalah, Analisis Kebutuhan, Analisis Kelayakan dan

Perancangan Sistem seperti Rancangan Proses Bisnis, Rancangan

Akses Data, dan Rancangan Antarmuka Pengguna.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi,pengujian dan

pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan

saran untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


