
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan 

dengansengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau 

mengembangkan prilaku yang diinginkan. Sekolah merupakan lembaga formal 

sebagai sarana dalam rangka pencapaian pendidikan tersebut. Melalui sekolah 

siswa belajar berbagai macam hal yang pada akhirnya bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi belajar. Prestasi belajar adalah tingkat kemampuan anak 

didik dalam menerima suatu jenis pelajaran yang diberikan oleh guru dalam 

kegiatanbelaljar mengajar dan menghasilkan prosedur penilaian (Eva Nauli 

Thalib, 2013). 

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 66 tahun 2013 tentang mekanisme dan prosedur penilaian, 

menyebutkan bahwa hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan 

dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang 

tua dan pemerintah (kemendikbud, 2013).  Penilaian kurikulum 2013 dilakukan 

berdasarkan tiga kompetensi yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Kompetensi pengetahuan meliputi nilai ulangan harian, ulangan tengah semester 

dan ulangan akhir semester. Kompetensi keterampilan meliputi nilai praktek, nilai 

proyek dan nilai portofolio. Sedangkan kompetensi sikap meliputi nilai observasi, 

nilai diri sendiri dan nilai antar teman, nilai-nilai yang dilakukan akan masuk 

kedalam penilaian rapor siswa (kemendikbud, 2013).  
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Nilai rapor sampai saat ini masih dipercaya sebagai salah satu tolak ukur 

keberhasilan siswa menempuh pendidikan di sekolah. Nilai rapor merupakan 

kumpulan nilai akhir dari semua mata pelajaran yang ditempuh siswa pada suatu 

semester tahun ajaran tertentu (kemendikbud, 2013). Untuk menghasilkan nilai 

rapor, wali kelas siswa membutuhkan integrasi data dari semua guru pengampu 

mata pelajaran. Pelaksanaan penilaian rapor pada SMK N 1 Candipuro masih 

bersifat konvensional dengan mencatat pada buku daftar nilai kemudian direkap 

hasilnya secara manual dengan cara milihat data didalam daftar nilai, mulai dari 

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

dan ulangan semester yang diadakan oleh sekolah, dan akan diolah kemudian 

hasilnya ditulis kedalam daftar nilai secara manual sehingga membutuhkan waktu 

± 2 jam dalam melakukan pengisian rapor dikarnakan harus melihat satu-persatu 

nilai sebelumnya. Penelitian ini memaparkan tentang suatu sistem pengolahan 

nilai siswa yang dapat dilakukan secara elektronik sehingga dapat membantu kerja 

para guru dalam mengolah nilai akhir siswa dengan kinerja yang lebih cepat yang 

dapat diakses melalui Website akademik sekolah. 

Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi teks, gambar diam atau  gerak, anmasi,  suara, dan atau 

gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang 

membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Dimana satu halaman Web 

dengan halaman lainya disebut hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media 

penghubung disebut hyperteks (Hidayat, 2010). 
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Berdasarkan masalah yang dihadapi, maka penulis perlu melakukan 

perkembangan aplikasi rapor berbasis web serta memberikan solusi untuk 

menagani masalah tersebut diatas dengan mengusulkan suatu aplikasi rapor 

dengan judul “Perancangan Perangkat Lunak Rapor Online Berbasis Web, 

Studi kasus : SMK N 1 Candipuro Lampung Selatan.”Diharapkadengan 

adanya sistem yang dibangun ini bertujuan memfasilitasi akademik sekolah agar 

lebih mudah. Menyediakan informasi yang lengkap mengenai informasi nilai 

rapor siswa dan membantu sekolah dalam melakukan pelaporan nilai siswa. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa kendala 

dalam pengelolaan data penilaian rapor pada SMK N 1 Candipuro masih dicatat 

pada buku daftar nilai kemudian direkap hasilnya secara manual, mulai dari nilai 

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

semester, yang akan diolah kemudian hasilnya ditulis kedalam daftar nilai secara 

manual sehingga membutuhkan waktu ± 2 jam dalam melakukan pengisian rapor 

dikarnakan harus melihat satu-persatu nilai sebelumnya.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan dari 

aplikasi yang dilakukan yaitiu: 

1. Bagaimana merancang sistem untuk mempermudah dalam pengelolaan 

rapor siswa? 

2. Bagaimana mengembangkan aplikasi rapor yang mempunyai hak akses 

untuk setiap penguna? 
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3. Bagaimana aplikasi rapor mudah di mengerti oleh pengguna? 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari Perancangan Perangkat Lunak  Rapor Online 

yaitu : 

1. Penulis tidak membahas kehadiran siswa atau absen, dan aplikasi rapor 

hanya digunakan guru dan siswa. 

2. Proses yang di hasilkan hanya sebatas nilai dari hasil Proses Belajar 

Mengajar (PBM). 

3. Output yang dihasilkan pada sistem ini adalah nilai rapor siswa dan data 

siswa. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari perancangan perangkat lunak rapor online berbasis web 

yaitu : 

1. Merancang aplikasi rapor untuk mengelola data rapor siswa 

2. Mengembangkan aplikasi rapor yang mempunyai hak akses untuk setiap 

penguna 

3. Memberikan informasi agar nilai rapor dapat dilihat oleh pengguna. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihak terkait yang 

memerlukan informasi sebagai pembanding antara teori yang didapat 

didalam perkuliahan dangan fakta yang ada di lapangan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan menganalisis 

suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem nilai rapor 

siswa. 

b. Bagi Sekolah 

SMK N 1 Candipuro diharapkan setelah mengunakan aplikasi dari 

hasil penelitian ini dapat memberikan kemudahan serta membantu 

dalam pengolahan data nilai siswa. 

c. Bagi Universitas 

Diharapkakn dapat menambah informsi dan referensi bagi mahasiswa 

serta memberikan gambaran tentang kesiapa mahasiswa dalam 

menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 

 

 

 


