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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia 

berkembang cepat, salah satunya dalam bidang komputer. Dalam perkembangan 

teknologi dan informasi sudah menyentuh seluruh kalangan, termasuk masyarakat 

umum, pemerintah dan bisnis. Penduduk Indonesia  mencapai 256,2 juta orang 

dan 132,7 juta orang di antranya yang mengunakan internet, seperti mahasiswa 

mencapai 89,7%, pelajar 69,8 % , pekerja 58,4 %, ibu rumah tangga 25,3%, dan 

lainya 6,7 %, maka pengguna internet akan selalu meningkat pada setiap tahunya 

(APJII, 2016). 

 Layanan internet juga digunakan dalam instansi pemerintahan dalam 

penunjang pendidikan misalnya, banyak instansi atau sekolah - sekolah sudah 

menggunakan fasilitas internet dalam pendukung proses pembelajaran, 

pengelolaan data dan penyebaran informasi. Bahkan tak menutup kemungkinan 

sekolah atau pendidikan sudah sangat ketergantungan kepada layanan internet 

yang menjadi penunjang dalam pembelajaran serta pengelolaan data nilai siswa. 

 Sistem informasi akademik dapat mempermudah dan mempercepat proses 

pencarian data akademik maupun data yang berhubungan dengan laporan siswa. 

Dan dapat mengurangi kesalahan dalam melakukan kegiatan perhitungan nilai, 

penyusunan jadwal, serta mempermudah dalam mendokumentasikan data-data 

akademik  (Azhar, 2014). 

 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah yang memiliki 

berbagai bidang keahlian dalam dunia pendidikan SMK. Pendidikan kejuruan 

sebagai program pendidikan yang terorganisasi yang berhubungan langsung 
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dengan persiapan individu untuk bekerja mendapatkan upah ataupun bekerja tanpa 

upah atau persiapan tambahan suatu karir (Soeharto, 1998). 

 Dalam satu sekolah ada ratusan siswa dan masing-masing mempunyai 

nilai yang berbeda-beda. Tak jarang penyimpanan nilai siswa dicatat dan disimpan 

secara konvensional. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 

pengerjaannya. Sedangkan hasil dari pengolahan data nilai siswa hanya bisa 

dilihat, baik oleh siswa maupun orang tua siswa hanya pada buku raport. Hal ini 

juga menyebabkan para orang tua tidak bisa setiap saat mengecek nilai putra atau 

putrinya di sekolah.  

 SMKN 1 Liwa Lampung Barat misalnya adalah salah satu organisasi yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. SMKN 1 

Liwa Lampung Barat yang beralamatkan Jl. KH.Ahmad Dahlan No.142, Padang 

Dalam, Liwa, Padang Dalom, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Bagian 

terpenting dari suatu organisasi sekolah adalah siswa dan nilai siswa tersebut.  

 Sistem pengolahan data nilai siswa SMKN 1 Liwa Lampung Barat belum 

sepenuhnya terkomputerisasi, adapun prosedur yang dilakukan adalah petugas TU 

menerima berkas penilaian siswa dari setiap guru mata pelajaran dan diinputkan 

ke dalam dokumen excel untuk di cetak dalam dalam satu buku yang disebut 

dengan raport. Setelah di cetak tersebut, raport disimpan dan dibagikan kepada 

setiap siswa pada waktu penyerahan raport berlangsung. Dalam jangka waktu 

yang ditentukan oleh pihak sekolah, siswa diminta untuk mengembalikan raport 

tersebut kepada guru atau wali setiap kelas. 

 Selama raport berada di siswa, tidak semua siswa bisa menjaga raport 

tersebut dengan baik. Masih ada juga siswa yang tidak peduli dan ceroboh, hal 

inilah yang dikhawatirkan bisa menyebabkan raport hilang, basah terkena air, 
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robek dan kelalaian siswa lainya yang mengakibatkan kerusakan pada raport. 

Bukan dikalangan siswa saja, guru atau wali terkadang keliru atau lupa akan 

tempat penyimpanan raport siswanya. Hal ini dikarenakan lemari tempat 

penyimpanan raport yang tidak tertata rapih dan banyaknya raport siswa dalam 

satu lemari. 

 Melihat dari latar belakang yang ada maka di butuhkan sistem informasi 

nilai siswa berbasis web untuk mengelola nilai siswa. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan dari masalah diatas, maka dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang serta membangun aplikasi pengelolaan nilai berbasis 

web dengan menggunakan metode MVC ?  

2. Bagaimana sistem  informasi akademik yang akan di bangun  mampu 

menambah, meng-update dan mencari data nilai siswa dengan mudah dan 

cepat dengan framework codeigniter. 

3. Bagaimana melakukan  uji fungsionalitas sistem yang sudah di bangun 

menggunakan pengujian BlackBoox. 

1.3. Tujuan Penlitian 

1. Membuat sistem pengelolaan nilai menggunakan framework codeigniter agar 

siswa dapat melihat nilai sebelum dicetak dalam bentuk rapor . 

2. Menghasilkan sistem pengelolaan nilai berbasis web yang dapat mengolah 

nilai siswa, pencarian, meng-update, menyimpan rekap nilai siswa dan laporan 

nilai yang dapat di akses dengan mudah. 

3. Membuat sistem informasi nilai yang dapat memberikan informasi pada pihak 

internal maupun eksternal terutama wali murid siswa. 
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1.4. Batasan Masalah Peneltian 

Batasan masalah dilakukan agar penelitian dapat memberikan pemahaman 

yang terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Framework yang digunakan adalah Codeigniter dengan desain interface dan 

database menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 

2. Aplikasi hanya mencangkup pengelolaan nilai siswa pada SMKN 1 Liwa 

Lampung Barat. 

3.  Aplikasi ini hanya dapat di akses oleh admin, guru dan siswa SMKN 1 Liwa 

Lampung Barat. 

1.5. Mamfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Memberikan kemudahan wali kelas dalam mencatat dan mengelola nilai 

siswa. 

2. Sebagai pembelajaran serta menambah wawasan tentang dunia kerja 

khususnya mengenai sistem informasi berbasis web, yang telah di dapatkan 

selama perkuliahan. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di 

sekolah terutama dalam hal pengelolaan nilai. 

1.6. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Sistem Informasi Akademik Nilai Siswa Mengunakan 

CodeIgniter mengunakan metode pengembangan sistem SDLC, sepengtahuan 

penulis belum pernah di lakukan,  Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti 

menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian, 

seperti pada table 1.1 berikut: 
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Tabel 1.1. Tabel Keaslian Penelitian 

No 
Penelitian 

(th) 

Judul 

Penelitian 
Masalah Penelitian Perbedaan Penelitian 

1 Nandika 

(2014) 

Pengemba

ngan 

Aplikasi 

Pengolaha

n Nilai 

Siswa 

Berbasis 

Web 

Disekolah 

Dasar 

Negeri 

Suka galih 

V 

Pengolahan nilai 

masih menggunakan 

menggunakan 

kalkulator manual 

dan ditulis kembali 

ke dalam format 

yang sudah 

disediakan. Format 

yang sudah diisi wali 

kelas diserahkan 

kepada bagian tata 

usaha untuk 

diarsipkan.  

Perbedaan ini terletak 

pada metode 

pengembangan aplikasi 

web. Pada penelitian 

Nandika et al. (2014) 

pengembangan aplikasi 

web menggunakan UA 

(Unified Approach). 

Sedangkan penulis 

menggunakan metode 

SDLC (System 

Development Life 

Cycle) dan 

pengembangan aplikasi 

web menggunakan 

Framework 

Codeigniter. 

2 Wardani 

(2013) 

Sistem 

Informasi 

Pengolaha

n Data 

Nilai 

Siswa 

Berbasis 

Web Pada 

Sekolah 

Menengah 

Atas 

(SMA) 

Muhamma

diyah 

Pacitan 

Permasalahan yang 

ada yaitu kesulitan 

dalam menganalisis 

nilai siswa, dan 

sering terjadi 

kesalahan dalam 

membuat rata-rata 

nilai sehingga proses 

pengolahan nilai 

masih dilakukan 

dengan cara 

konvensioal yaitu 

masing-masing guru 

bidang studi 

mengumpulkan nilai 

siswa yaitu 

sumbernya dari nilai 

tugas, nilai ulangan 

harian dan nilai 

ulangan semester 

kepada wali kelas. 

Perbedaan ini terletak 

pada model 

pengembangan sistem. 

Pada penelitian yang 

dilakukan Wardani 

(2013) kebutuhan 

sistem yang dirancang 

menggunakan 

pemodelan testrukutur. 

Sedangkan penulis 

menggunakan 

Framework 

Codeigniter dan 

pemodelan 

menggunakan UML 

(Unified Modelling 

Language). 
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3 Verdiansa

h & 

Kusnawi 

(2012) 

Pengemba

ngan 

Aplikasi 

Sistem 

Pengolaha

n Nilai 

Raport Di 

MtsN 

Piyungan 

Bantul 

Dalam penelitian ini 

peneliti memiliki 

permasalahan dalam 

hal pengolahan data 

nilai raport dimana 

pengolahan datanya 

masih diproses 

secara manual. 

Dikarenakan proses 

masih manual, maka 

prosesnya 

membutuhkan waktu 

yang lama, karena 

mebutuhkan tenaga 

dan proses yang 

panjang, sehingga 

untuk mengawasi 

jalannya nilai raport 

bidang tata usaha 

membutuhkan suatu 

data. 

Perbedaan ini terletak 

pada sistem pembuatan 

aplikasi dan tampilan 

pada aplikasi. Dalam 

penelitian Verdiansah 

& Kusnawi pada tahun 

2012 kebutuhan sistem 

yang dirancang 

menggunakan visual 

basic 6.0 serta tampilan 

masih berbasis desktop. 

Sedangkan penulis 

menggunakan 

Framework 

Codeigniter dengan 

konsep MVC serta 

tampilan berbasis web. 

4 Kurniawa

n (2013)   

Perancang

an Sistem 

Pengolaha

n Nilai 

Rapor 

Berbasis 

Web Studi 

Kasus 

Pada  

SMA 

Kebon 

Dalem 

Permasalah yang 

dihadapi peneliti 

adalah langkah-

langkah yang 

digunakan untuk 

pengolahan nilai 

tidak sederhana 

sehingga 

memerlukan waktu 

rata-rata sampai 7 

hari untuk 

mengolahnya. Waktu 

yang lama ini sering 

kali menghambat 

terjadinya pembagian 

raport siswwa. 

Perbedaan ini terletak 

pada pemodelan yang 

digunakan. Pada 

penelitian Kurniawan 

et al. (2013) aplikasi 

web menggunakan 

pemodelan terstruktur. 

Sedangkan penulis 

menggunakan 

Framework 

Codeigniter dan 

pemodelan 

menggunakan UML 

(Unified Modelling 

Language). 
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5 Verawati 

& 

Rachmaw

ati 

(2015) 

Analisis 

Implement

asi Sistem 

Pengolaha

n Data 

Nilai 

Siswa SD 

Negeri 2 

Katekan 

Pada setiap sistem 

yang telah 

diimplementasikan 

dalam kurun waktu 

tertentu tentunya 

perlu dilakukan 

analisis untuk 

mengetahui tentang 

tingkat keberhasilan 

dari penerapan 

sistem tersebut. 

Analisis ini 

membandingkan 

kondisi pengolahan 

data nilai siswa di 

SD Negeri 2 Katekan 

sebelum 

menggunakan sistem 

dan setelah 

menggunakan sistem. 

Proses analisis 

dilakukan dengan 

menggunakan 

metode analisis 

PIECES. 

Perbedaan ini 

terletak pada 

penelitian yang 

dilakukan. Pada 

penelitian Verawati 

& Rachmawati 

(2015) adalah 

penelitian 

menganalisis sistem 

yang sudah berjalan 

atau tahap 

pengimplementasian

. Sedangkan penulis 

melakukan 

penelitian serta 

membuat 

rangcangan pada 

aplikasi yang akan 

dibuat atau 

diimplementasikan. 

 

 


