
 
BAB I 

 PENDAHULUAN  

 
 
1.1. Latar Belakang 

 
Sekolah adalah suatu wadah atau tempat dimana adanya siswa untuk diajar dan guru 

yang akan mengajar siswa tersebut. Proses belajar mengajar akan menghasilkan suatu 

laporan akhir belajar dari setiap siswa yang berisi nilai dan standar kompetensi 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 konversional dalam 

pemberian hasil akhir belajar siswa atau dalam hal ini bisa disebut raport. 

  

Sekolah SMP Negeri 9 Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Amir 

Hamzah No.34 Kel. Gotong Royong Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar 

Lampung. Merupakan sekolah menengah atas negeri yang ada di Provinsi 

Lampung, didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang institusi 

pendidikan, terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas, bermutu, efisien 

dan relevan diera global. Semakin banyaknya jumlah siswa pada SMP Negeri 9 

semakin lama pula melakukan penggolahan nilai raport. Hal ini mengakibatkan 

tata usaha, wali kelas mengalami beberapa masalah, seperti lambatnya proses 

pengisian dan terlambatnya prosedur pembagian raport dikarenakan harus mengisi 

satu – persatu nilai tersebut  pada form pengisian pengajuan nilai akhir dari siswa. 
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  Pengolahan nilai raport saat ini pengolahan datanya menggunakan 

Microsoft Excel. Maka dari itu pengolahan nilai rapot sangat penting di setiap 

sekolah pada saat setiap habis semester para guru harus memberikan atau 

mengumpulkan nilai kepada staf untuk di input. dimana nilai tersebut akan di 

distribusikan kepada siswa pada setiap semester.  

Sistem ini akan digunakan oleh tata usaha, kepala sekolah, wali kelas,  dan 

guru. Yang bertanggung jawab, pertama dari bagian tata usaha harus 

menginputkan semua data-data yang berkaitan dengan siswa seperti data siswa, 

data guru, data kelas, data mapel. Setelah semua data-data siswa di inputkan 

selanjutnya tata usaha akan login dengan password dan melakukan proses 

penginput nilai dan cetak raport siswa, dari raport yang telah dicetak selanjutnya 

akan diserahkan ke bagian kepala sekolah yang akan mengotorisasi raport tersebut 

yang nantinya akan diberikan kepada siswa. Sistem ini akan berguna untuk 

mempercepat proses penggolahan nilai raport pada SMP Negeri 9. 

 

Dilakukan inovasi menggunakan berbasis web 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 vidio 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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 Berdasarkan definisi dari masalah  diatas maka dapat disimpulkan dengan 

adanya sistem pengolahan nilai raport berbasis web khususnya dibagian guru dan 

staf TU dapat mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan kertas yang 

berlebihan, bisa hemat biaya, hemat waktu, efeisiensi tempat, serta aman untuk 

penyimpanan informasi, dan lebih mudah berbagi dokumentasi informasi. Penulis 

bermaksud mengambil judul yaitu “ Perancangan Sistem Informasi Penggolahan 

Nilai Raport Berbasis Web Studi Kasus SMP NEGERI 9 Bandar Lampung”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka timbul permasalahan yaitu :  

1. Bagaimana merancang sistem informasi pengolahan data nilai raport yang 

dapat memberikan informasi secara cepat, dan akurat? 

2. Bagaimana membangun aplikasi penggolahan nilai raport dapat tersimpan 

dalam database dan memudahkan dalam pencarian? 

1.3.   Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Sistem ini dirancang hanya untuk pengolahan data nilai melalui web secara 

online. 

2. Sistem ini dirancang hanya untuk melihat dan mecetak nilai secara online 

oleh siswa dan orang tua. 

3. Database yang digunakan untuk penyimpanan data adalah MySQL dan 

bahasa pemrograman PHP. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem pengolahan nilai raport 

berbasis web untuk memudahkan SMP Negeri 9 Bandar Lampung dalam 

penyimpanan nilai, dan cetak nilai raport .  
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2. Untuk memudahkan proses pencarian data nilai dalam bentuk website pada 

SMP Negeri 9 Bandar Lampung. 

1.5  Manfaat Penelitian 

        Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memudahkan bagian staf TU dalam melakukan pencarian data nilai secara 

online. 

2. Dapat menyimpan dan menjaga data nilai tersebut dalam jangka waktu yang 

lama agar tetap dapat dimanfaatkan oleh SMP Negeri 9 Bandar Lampung. 

1.6  Sistematika Penulisan  
 
       Adapun  sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut: 
 
BAB 1  PENDAHULUAN 
 

Dalam bab ini dijelaskan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat studi, serta ruang lingkup studi 

sehingga permasalahan tersebut memiliki titik fokus dan tidak mengambang dari 

judul yang telah dibuat. 

BAB II LANDASAN TEORI  
 

Dalam bab ini mencakup uraian pemecahan  masalah  secara teoritis yaitu 

teori-teori yang berkaitan dengan pemecahan masalah dan konseptual yang 

menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil dari kesimpulan teori yang 

merupakan penyelesaian dengan topik dan fokus kajian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak 

yang digunakan metode pengumpulan data, perancangan sistem dan pengujian 

sistem 
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BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 

Pada bab ini membahas tentang bagaimana merancang sistem informasi 

PPDB. yang terdiri dari Database dan Relasi yang digunakan, Desain Menu 

Utama Program yang dirancang dengan Use Case. 

BAB  V   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Dalam bab mini menjelaskan bagaimana mengimplementasikan Sistem 

Informasi pnegolahan nilai raport dengan menguraikan persiapan-persiapan teknis 

sebelum menguji sistem serta menampilkan hasil dari sistem informasi tersebut. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan 

saran yang diberikan pada instansi  atau perusahaan sebagai masukan yang 

sifatnya membangun. 

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 


