
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang sangat 

penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan 

merupakan tempat untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya 

manusia. Perkembangan teknologi pada era globalisasi ini telah berkembang pesat 

dan dapat dilihat dari pemakaian sistem informasi penilaian berupa portal di 

sekolah-sekolah untuk mempermudah pengaksesan informasi penilaian sampai ke 

semua siswa.  

Sebagai salah satu sekolah standar nasional yang terletak di daerah Lampung 

Tengah kecamatan Terusan Nunyai, SMAN 1 Terusan Nunyai harus mulai 

mengembangkan sistem informasi manajemennya agar mampu mengikuti 

perubahan zaman.  Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat dibutuhkan oleh 

SMAN 1 Terusan Nunyai untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi 

manajemen pendidikan. Guru dan pengurus sekolah tidak lagi disibukkan oleh 

pekerjaan-pekerjaan operasional, yang sesungguhnya dapat digantikan oleh 

komputer. 

Dengan demikian dapat memberikan keuntungan pada efisiensi waktu dan 

tenaga. Penghematan waktu dan kecepatan penyajian informasi akibat penerapan 

teknologi informasi tersebut akan memberikan kesempatan kepada guru dan 

pengurus sekolah untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan pembinaan kepada 
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siswa.  Di SMAN 1 Terusan Nunyai menginputkan data raport masih menggunakan 

cara manual. 

Wali kelas pada saat berakhirnya ulangan umum semester akan mempunyai 

pekerjaan yang sangat berat, salah satunya adalah mengisi nilai raport. Pekerjaan 

ini merupakan puncak dari pekerjaan wali kelas, dimana nilai yang didapat dari 

guru mata pelajaran akan dikumpulkan yang kemudian akan dituliskan kedalam 

raport. Tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan ini membutuhkan 

ketelitian dan kecermatan. 

Terkait dengan fungsi internet maka SMAN 1 Terusan Nunyai salah satu 

sebagai sekolah standar nasional yang menggunakan internet sebagai media untuk 

menyajikan informasi sekolah kepada masyarakat khususnya bagi orang tua atau 

wali dan siswa itu sendiri untuk mengetahui hasil nilai raport yang dapat diakses 

melalui internet. Selama ini SMA Negeri 1 Terusan Nunyai dalam memberikan 

informasi kepada masyarakat hanya melalui pembagian raport. Jika menginginkan 

suatu informasi di SMAN 1 Terusan Nunyai harus datang langsung ke instansi 

tersebut. 

Dengan adanya sistem ini, nilai raport dapat dilihat oleh siswa secara online 

menggunakan ID dan password mereka masing-masing dan diharapkan akan 

mempermudah kerja guru dan wali kelas. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mendesain aplikasi nilai raport berbasis web yang user friendly? 

2. Bagaimana mempermudah kerja guru dan wali kelas dalam penginputan 

nilai raport? 



3 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian ini antara lain :  

1. Mendesain sistem berbasis web nilai raport yang user friendly. 

2. Mempermudah guru dan wali kelas dalam penginputan nilai raport. 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penulisan penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini membahas tentang pengembangan aplikasi pengolahan nilai 

raport, akan tetapi penilaian sikap spiritual dan sosial siswa tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

2. Penelitian ini membahas tentang pengembangan aplikasi pengolahan nilai 

raport, akan tetapi nilai yang ditampilkan ke siswa hanya nilai akhir yang 

sudah diinputkan oleh guru dan wali kelas. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Membantu kinerja guru dan wali kelas dalam penginputan nilai raport yang 

cepat dan efisien. 

2. Membantu orang tua dan murid SMA Negeri 1 Terusan Nunyai untuk 

melihat nilai kapan saja. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitianm manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan definisi Sistem Berbasis Web Nilai Raport pada SMAN 1 Terusan 

Nunyai. Materi yang diambil merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang 

sedang disusun oleh penulis sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode-metode yang digunakan penulis dalam 

melakukan penelitian sesuai dengan metode yang diusulkan. 

BAB IV HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil implementasi sistem berbasis web 

nilai raport pada SMAN 1 Terusan Nunyai yang telah dibuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya 

serta saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pengembang sistem berbasis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


