
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

          SMK Budi Karya Natar merupakan salah satu sekolah menengah  

kejuruan yang berada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Data 

jurusan di peroleh dari SMK Budi Karya Natar memiliki 4 jurusan yang terdiri 

dari Teknik Pemesinan (Mesin), Teknik Otomotif Kendaraan Ringan (Mobil), 

Teknik Otomatif Sepeda Motor, dan Teknik Komputer Jaringan (TKJ). SMK Budi 

Karya Natar sebagai salah satu sekolah swasta yang sedang berkembang dan 

berusaha meningkatkan kualitas serta prestasi siswa-siswinya dalam hal 

pembelajaran didunia pendidikan (KARYA, 2016a). 

         Data penilaian siswa yang di peroleh dari  data nilai siswa SMK Budi 

Karya Natar, Selama ini sistem penilaian di SMK Budi Karya Natar pun masih 

dilakukan dengan cara konvensional salah satunya penilaian yang dilakukan 

menggunakan Microsoft Exel  lalu di printout tetapi tidak semuah guru 

menggunakan Microsoft Exel sebagian guru masih melakukan dengan mencatat 

pada buku daftar nilai kemudian direkap hasilnya secara manual. Mulai dari nilai 

kognitif yang meliputi nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan 

semester, nilai psikomotorik, nilai afektif setelah itu nilai di serahkan kepada wali 

kelas masisng-masing siswa (KARYA, 2016b). 

Proses pengelolaan nilai membutuhkan waktu yang tidak sedikit 

terutama jika proses tersebut dilakukan secara manual. Dari pencatatan nilai pada 

guru mata pelajaran masing-masing sampai pada pengumpulan nilai dari guru 



2 

 

mata pelajaran kepada wali kelas masing masing siswa membutuhkan waktu yang 

cukup lama (KARYA, 2016b). 

Oleh karena itu, dengan penerapan sistem informasi penilaian akademik 

berbasis WEB di SMK Budi Karya diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan 

yang ada dan mendukung kegiatan sistem penilaian. Dengan dirancangnya suatu 

sistem penilaian akademik berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan 

dimana saja. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik 

mengambil judul “Sistem Informasi Penilaian Siswa (Raport) Berbasis WEB 

pada SMK BUDI KARYA NATAR”. 

1.2    Rumusan Masalah 

SMK Budi Karya Natar memiliki masalah dalam melakukan 

penilaian siswa yang sudah menggunakan aplikasi Ms.Excel yaitu keterlambatan 

dalam mengumpulkan nilai dan juga pengetahuan guru yang masih kurang dalam 

melakukan penilaian menggunakan Ms. Excel. 

1.3    Batasan Masalah 

            Berdasarkan uraian latar belakang dan dikarenakan luasnya lingkup 

permasalahan, juga kemampuan penulis guna menghindari adanya kegiatan 

di luar sasaran yang telah ditentukan dan dikehendaki, maka dalam 

pembuatan laporan ini penulis membatasi masalah dalam ruang lingkup 

sebagai berikut : 

1. Objek penelitian dilakukan di SMK Budi Karya Natar. 

2. Penelitian difokuskan pada Sistem Informasi Penilaian Siswa SMK Budi 

Karya Natar. 
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3. Sistem ini Diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman WEB PHP, 

database MySQL 

 

1.4   Keaslian Penelitian 

Tabel 1. 1.  Keaslian Penelitian 

No Nama Penulis Tahun Pokok Pembahasan Kontribusi Saran 

1. Susy Kusuma 

Wardani 

2013 Membangun suatu 

sistem informasi 

nilai yang 

mempermudah 

pengcekan, 

pencatatan dan 

laporan data nilai 

siswa yang 

terkomputerisasi. 

menghasilkan 

sebuah sistem 

pengolahan nilai 

yang membantu 

kerja dari para 

guru dan wali 

kelas dan dapat 

mempermudah 

pengguna untuk 

melakukan 

proses 

pengolahan nilai 

agar 

pengelolaan 

nilai dapat di 

olah secara 

efektif dan 

efisien. 

Pemanfaatan 

media komputer 

sebagai tolak ukur 

arus informasi 

dan pendukung  

kemajuan 

teknologi sudah 

seharusnya 

diterapkan pada 

semua bagian 

yang selama ini 

masih 

menggunakan 

cara kerja yang 

konvensional. 

2. Nursahid, 

Berliana 

Kusuma 

Riasti, 

Bambang 

Eka Purnama 

2015 Pembuatan sistem 

informasi yang 

dapat digunakan 

untuk penilaian 

hasil belajar 

memberikan 

kemudahan 

dalam 

pelaksanaan 

kegiatan 

pengolahan nilai 

hasil belajar 

siswa yang 

dilakukan oleh 

bapak, ibu guru 

pengajar dan 

wali kelas. 

diperlukan 

komputer server 

untuk 

hosting yang bisa 

dikelola oleh 

administrator dan 

bisa digunakan 

untuk koneksi 

intranet, sehingga 

tidak perlu 

hosting ke server 

milik orang lain 

agar sistem lebih 

baik. 
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No Nama Penulis Tahun Pokok Pembahasan Kontribusi Saran 

3. Ana Husnul 

Khotimah, 

Siska Iriani 

2014 pembuatan sistem 

informasi yang 

dapat digunakan 

untuk penilaian 

hasil belajar siswa, 

yang 

menghasilkan suatu 

sistem informasi 

nilai siswa pada 

madrasah 

Tsanawiyah (MTs) 

Al Muhajirin. 

memudahkan 

proses 

pengolahan dan 

pencarian data 

siswa serta data 

nilai hasil 

belajar siswa 

Sistem 

diharapkan dapat 

berkembang 

menjadi sebuah 

aplikasi yang 

berbasis web 

sehingga 

dimungkinkan 

untuk diakses dari 

berbagai tempat 

bahkan 

dimungkinkan 

juga untuk 

diakses oleh 

berbagai peranti. 

 

4. Syafii, 

Hadwitya 

Handayani K 

2016 membangun suatu 

sistem informasi 

nilai yang 

mempermudah 

pengcekan, 

pencatatan dan 

laporan data nilai 

siswa yang 

terkomputerisasi. 

menghasilkan 

sebuah sistem 

pengolahan nilai 

yang membantu 

kerja dari para 

guru dan dapat 

mempermudah 

pengguna untuk 

melakukan 

proses 

pengolahan nilai 

secara efektif 

dan efisien, 

sehingga bisa 

langsung di 

akses serta 

informasi 

(pengumuman) 

dapat 

tersampaikan 

dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk sistem 

informasi 

pengolahan nilai 

siswa dapat 

dikembangkan 

agar wali kelas 

dapat masuk 

dalam sistem ini.  
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No Nama Penulis Tahun Pokok Pembahasan Kontribusi Saran 

5. Andrianus 

Layuk, 

Hamdani, 

Dyna Marisa 

K 

2014 membuat sebuah 

sistem yang dapat 

membantu 

menyampaikan 

informasi 

perkembangan 

kemampuan siswa 

kepada orang tua 

dan pelatih. 

menghasilkan 

sebuah sistem 

pengolahan nilai 

yang membantu 

kerja dari para 

pelatih dan staf 

sekolah, serta 

dapat 

mempermudah 

pengguna untuk 

melakukan 

proses 

pengolahan nilai 

agar 

pengelolaan 

nilai dapat 

diolah secara 

efektif dan 

efisien. 

Agar sistem 

informasi selalu 

handal dan 

berjalan dengan 

baik diperlukan 

orang-orang yang 

bertugas untuk 

mengelola dan 

memelihara 

sumber daya dan 

layanan peralatan 

sistem informasi, 

yang digunakan 

untuk mendukung 

proses-proses 

didalam 

organisasi. 

 

              Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, ada perbedaan-perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh penulis bahwa siswa dapat langsung melihat nilai yang sudah diinputkan oleh 

guru mata pelajaran, lalu hosting yang bisa di kelola oleh admin, wali kelas dapat 

langsung menginputkan nilai, dan didukung oleh orang-orang yang bertugas 

mengelola sistem ini. 

1.5    Tujuan 

           Adapun tujuannya adalah sebagai berikut: 

1. Merancang aplikasi Penilaian Siswa (Raport) Berbasis WEB pada SMK Budi 

Karya Natar. 

2. Menghasilkan Informasi Penilain Siswa (Raport) Berbasis WEB pada SMK Budi 

Karya Natar. 

 



6 

 

1.6    Manfaat 

                  Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mempermudah dalam melakukan penginputan nilai siswa 

2. Mempermudah dalam memberikan informasi tentang nilai kepada siswa 

3. Menghasilkan informasi data nilai siswa yang akurat, cepat dan mudah 

dipahami. 

4. Dapat mengetahui tingkat perkembangan siswa pada SMK Budi Karya Natar. 

 


