
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan 

peningkatan yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu 

perusahaan atau organisasi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang 

bertujuan untuk menunjang kinerja dari perusahaan atau organisasi tersebut 

agar dapat berjalan dan bekerja dengan lebih baik. Sekolah adalah suatu wadah 

atau tempat dimana adanya siswa untuk diajar dan guru yang akan mengajar 

siswa. Proses belajar mengajar akan menghasilkan suatu laporan akhir belajar 

dari setiap siswa yang berisi nilai dan standar kompentensi yang telah ditempuh 

untuk mendapatkan predikat rangking atau kenaikan kelas atau tingkatan pada 

diri siswa tersebut. Namun dengan seiring perkembangan teknologi saat ini 

dirasa akan mampu mengatasi beberapa masalah yang terjadi dengan cara 

konvensional dalam pemberian hasil akhir belajar siswa atau dalam hal ini biasa 

disebut raport. 

 SMK Widya Yahya Gadingrejo bergerak di bidang pendidikan yaitu 

lembaga pendidikan B.Be.C Widya Yahya yang didirikan oleh bapak Yahya 

S.Pd,M.M lembaga tersebut mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

yang diberi nama SMK Widya Yahya Gadingrejo yang berada di kabupaten 

Pringsewu yang didirikan pada tanggal 4 April 2008. Bapak Yahya S.Pd,M.M 

adalah kepala sekolah pertama di SMK Widya Yahya Gadingrejo, tidak lama 
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kemudian jabatan tersebut digantikan oleh bapak Manfaluthi, beliau diangkat 

kepala sekolah dari tahun 2008 hingga tahun 2010, setelah beliau pensiun, 

kemudian diangkatlah bapak Nurkholis,SE.,MM. Sebagai kepala sekolah dari 

tahun 2010 hingga sekarang tahun 2014. 

Sistem pengolahan nilai pada SMK Widya Yahya masih dilakukan secara 

manual. Yaitu, dengan dihitung menggunakan kalkulator sehingga membutuhkan 

waktu lama. Selanjutnya proses penulisan pada raport yang masih ditulis satu 

persatu mengakibatkan lambatnya prosedur penulisan pada raport siswa.  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis akan mengembangkan program 

atau pengolahan nilai berbasis web sehingga dapat mempermudah pengolahan 

serta penginputan raport siswa dikarenakan menurut Nugroho (2004) Website 

atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan 

informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan 

atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang 

membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang terdapat di laporan ini adalah bagaimana 

merancang sistem pengolahan nilai siswa di SMK Widya Yahya Gading Rejo? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis membatasi penelitian ini pada pengolahan data nilai siswa pada 

SMK Widya Yahya Gading Rejo. 

 

1.4. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah : 

1. Mempermudah pihak sekolah dalam melakukan penginputan data nilai siswa 

dengan menyarankan inovasi perkembangan teknologi agar dapat 

mempercepat pemprosesan pengolahan data nilai siswa. 

2. Agar dapat memberikan informasi yang bersifat cepat bagi para pengguna 

sistem. 

 

1.5.   Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 
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1.5.1. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

dengan bagian kurikulum yang bersangkutan mengenai data-data yang dibutuhkan 

dalam penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan dalam lampiran. 

1.5.2.  Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan 

mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam kegiatan 

yang alur yang dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem dalam 

penulisan laporan ini.  

1.5.3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari 

dan membaca dokumen-dokumen serta buku-buku yang berhubungan dengan 

data yang diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk pengembangan 

selanjutnya, contoh dokumen yang diperoleh adalah contoh laporan terkait data 

raport yang ada pada SMK Widya Yahya Gading Rejo. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan praktik kerja lapangan, metode pengumpulan data, 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori dan materi yang mendukung 

penelitian yang disusun menjadi kerangka yang mencakup ruang lingkup 

dari sistem.  

BAB III GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang ditinjau 

berdasarkan sejarah singkat perusahaan, visi perusahaan, misi perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab personil 

dalam struktur organisasi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang aktivitas selama mahasiswa melaksanakan 

PKL, analisis sistem berjalan, desain pengembangan sistem dan 

penjadwalan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab yang menguraikan kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil kajian 

pembahasan atas Analisis Dan Perancangan Sistem Pengolahan Nilai 

Siswa SMK Widya Yahya Gading Rejo. 

 

DAFTAR PUSTAKA  


