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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Kurikulum Pendidikan di Indonesia sering kali berubah, sehingga sistem 
penilaianpun mengikuti perubahan kurikulum tersebut. Tidak hanya itu, hal ini 
kerap kali membuat para guru kesulitan menerapkan system penilaian pada 
kurikulum tersebut. Dalam rangka pelaksanaan Kurikulum 2013, pemerintah 
melalui Kemendikbud telah menerbitkan peraturan baru tentang Implementasi 
Kurikulum yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 81A Tahun 2013. Pada tahun 2014 setiap sekolah harus sudah menerapkan 
kurikulum 2013. Sehingga penulis tertarik membuat program berkaitan dengan 
sistem penghitungan nilai SMA berbasis kurikulum 2013. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis bahwa mekanisme 
penilaian kurikulum 2013 ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya, juga lebih 
kompleks dan pengaplikasiannya tidak mudah. Dalam kurikulum 2013 
penilaiannya terdiri dari 3 aspek, yakni Pengetahuan (KI-3), Keterampilan (KI-4) 
dan Sikap Spiritual dan Sosial (KI-1 dan KI-2) yang masing-masing aspek berbeda 
cara penanganannya. 

Selama ini pihak sekolah masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel 
macro sebagai alat bantu penilaian siswa SMA yang penggunaannya masih 
individual sehingga manajemen datanya tidak tertata dengan baik. Hal ini cukup 
merepotkan pada akhir semester karena untuk membuat laporan akhir semester, 
semua data harus dikumpulkan dari masing – masing guru. Tidak adanya 
dokumentasi yang baku juga menjadi salah satu masalah dalam manajemen data. 
Selama ini pihak sekolah masih menggunakan pembukuan dalam manajemen data 
siswa. 

Maka diperlukan aplikasi untuk mengelola nilai secara efektif, efisien dan 
dapat di akses dimanapun selama berada dalam jaringan computer sekolah. Aplikasi 
ini juga mampu mengelola data dengan baik sehingga user tidak lagi mengalami 
kesulitan dalam mengelola nilai. Oleh karena itu aplikasi ini dibuat dengan harapan 
dapat membantu kinerja guru dalam mengelola nilai agar lebih efektif dan efisien. 
Sehingga aplikasi ini dapat menjawab permasalahan diatas. 
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1.2 Rumusan Masalah 
 

Bagaimana merancang aplikasi penglolaan nilai raport SMA berbasis 
kurikulum 2013. 

1.3 Tujuan 
 

Merancang dan membuat aplikasi penglolaan nilai raport SMA berbasis 
kurikulum 2013. 

1.4 Batasan Masalah 
 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada : 
 

1. Aplikasi ini dapat diakses dalam cakupan jaringan intranet sekolah 
2. Pengelolaan data hanya untuk kelas X dan kelas XI 

 
1.5 Metodologi 

 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Pengumpulan Data 
 

Proses pengumpulan data dalam pembuatan aplikasi ini adalah dengan 
melakukan observasi lapangan dan studi pustaka dengan cara membaca literatur 
buku, internet atau data yang lain sebagai penunjang dalam merancang dan 
membuat aplikasi. 

1.5.2 Analisa Kebutuhan 
 

Analisa data untuk pembuatan aplikasi pengelolaan nilai SMA berbasis 
kurikulum 2013 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Analisa Kebutuhan Input 
Input yang dibutuhkan untuk mengelola nilai raport keseluruhan dari awal 
semester hingga akhir semester 

2. Proses pengolahan nilai dilakukan setelah data input didapat dimana data input 
itu didapat dari hasil observasi yang dilakukan pada SMA Islam Batu. 

3. Analisa kebutuhan output 
Output yang dihasilkan dari proses analisa berupa nilai raport yang sudah diolah 
sekaligus deskripsi dari nilai tersebut. 



3  

 
 

1.5.3 Perancangan Sistem 
 

Aplikasi ini merupakan sebuah system penilaian dimana user harus 
menginputkan data-data yang diperlukan dalam proses perhitungan. Data yang 
diinputkan berupa: 

1. Data siswa 
2. Data guru 
3. Data mata pelajaran 
4. Data nilai mata pelajaran 

 
Semua inputan data kemudian disimpan kedalam database untuk kemudian 
dilakukan proses pengolahan nilai hingga outputnya merupakan hasil raport pada 
akhir semester. 

1.5.4 Implementasi 
 

Pada tahap ini akan dibangun serta diimplementasikan aplikasi pengelolaan 
nilai raport SMA berbasis kurikulum 2013. 

1.5.5 Pengujian 
 

Pengujian yang akan dilakukan meliputi beberapa aspek yang akan 
dirincikan dengan poin-poin sebagai berikut : 

1. Pengujian akurasi data aplikasi pengelolaan nilai raport SMA berbasis kurikulum 
2013 Dalam tahap ini pengujian akan dilakukan dengan cara membandingkan 
hasil olahan dari aplikasi yang dibuat dengan data real yang diperolah dari hasil 
observasi lapangan. 

2. Pengujian aplikasi dengan mengakses dari komputer client Pengujian ini 
dilakukan dengan cara mengakses komputer server melalui komputer client via 
web browser. 

3. Penyusunan Laporan Tahap ini melakukan penyusunan laporan hasil 
implementasi dan analisa dari yang di implementasikan di atas. Serta 
menyimpulkan hasil yang telah dilakukan selama percobaan, 
pengimplementasian dan pengujian. 

1.6 Sistematika Penulisan 
 

Penulisan hasil penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang 
disusun menjadi lima bab, dengan setiap babnya saling berhubungan satu dengan 
yang lainnya. Secara garis besar, lima bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

Membahas latar belakang, ruang linkup, tujuan dan manfaat penulisan 
tugas akhir, metodologi penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 
 

Membahas konsep PHP, CSS, database dan konsep - konsep pendukung 
aplikasi ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 

Membahas analisis pemecahan masalah dengan sistem yang diusulkan, 
perancangan program aplikasi yang dibuat, cara kerjanya serta diagram 
transisi antar halaman interface yang dibuat dan juga membahas tentang 
permasalahan pengelolaan data. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 
 

Membahas pengimplementasian dan uji coba sistem. 
 

BAB V PENUTUP 
 

Membahas tentang simpulan dan saran - saran yang dapat ditarik dari pada 
pembahasan - pembahasan sebelumnya. 

 


	BAB I PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan
	1.4 Batasan Masalah
	1.5 Metodologi
	1.5.1 Pengumpulan Data
	1.5.2 Analisa Kebutuhan
	1.5.3 Perancangan Sistem
	1.5.4 Implementasi
	1.5.5 Pengujian
	1.6 Sistematika Penulisan
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB II LANDASAN TEORI
	BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
	BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA
	BAB V PENUTUP


