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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

      SMK PGRI Pandaan merupakan sekolah swasta yang berprestasi dan unggul 

di kecamatan Pandaan kabupaten Pasuruan yang juga memiliki jurusan teknik 

elektronika, teknik komputer, keuangan dan adminitrasi perkantoran, sekolah 

mempunyai akses yang mudah berada ditengah tengah kota. Selain itu, SMK 

PGRI Pandaan juga melakukan renovasi besar-besaran di bidang Administrasi, 

yang kini dilakukan secara terbuka sehingga disegala bidang atau unit di 

lingkungan SMK PGRI Pandaan sangat maju pesat, yang tentunya berimbas pada 

kesejahteraan di lingkungan keluarga besar SMK PGRI Pandaan (Susy Kusuma 

Wardan, 2013). 

        Dalam dunia bisnis, salah satu sistem informasi raport adalah sistem 

pengelola data siswa dan guru. Sistem pengelola data dapat berkembang pesat di 

perusahaan produksi barang, namun seiring dengan perkembangan zaman dapat 

diimplementasikan pengelola data siswa dan guru. Di samping sebagai salah satu 

fungsi pelayanan, sistem informasi hadir untuk memenuhi tuntutan manajemen. 

Sistem informasi yang baik senantiasa dapat mengatasi masalah-masalah yang 

terjadi serta dapat menghasilkan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. 

          Setiap guru SMK PGRI Pandaan harus menyusun daftar nilai bagi siswa 

yang diajar sesuai mata pelajaran masing-masing. Setelah semua guru mata 

pelajaran memberikan nilai akhirnya kepada siswa, tugas selanjutnya diserahkan 

kepada wali kelas. Wali kelas akan mengumpulkan perolehan nilai anak didiknya 

dari setiap mata pelajaran yang diikutinya untuk disusun dalam raport. 

        Dengan cara ini, baik guru mata pelajaran maupun wali kelas harus 

menyusun tabel berisi nilai siswa pada tahun ajaran tersebut. Seringkali dalam 

penyusunan pengelola ini diperlukan beberapa perhitungan yang rumit. 

Kemudian timbul permasalahan baru yaitu pengarsipan yang menghabiskan 

banyak kertas (Arief, 2006). Hal ini tidak didapatkan dalam sistem informasi 
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tradisional yang hanya mempunyai satu aplikasi. Dibutuhkan beberapa aplikasi 

yang saling terintegrasi dalam satu aplikasi besar, ini merupakan salah satu 

konsep dari sistem pengelola data siswa. Oleh karena itu, Proposal ini bertujuan 

untuk menganalisis dan menerapkan sistem pengelolaan data siswa pendidikan di 

SMK PGRI Pandaan. 

      Salah satu sistem pengelolaan yang dapat diterapkan di SMK PGRI Pandaan 

yaitu Sistem Informasi pengelolaan data siswa. Sistem Informasi pengelola data 

siswa memiliki beberapa sistem raport, seperti nilai raport, nilai kehadiran, data 

keterangan absensi,nilai aspek perilaku dan kepribadian. Sistem informasi 

pengelola data siswa yang bersifat open source sehingga dapat dikustomisasi 

sesuai dengan kebutuhan yang ada di organisasi pendidikan (Yakub,2012). 

Namun tidak semua kebutuhan di SMK PGRI Pandaan dapat terpenuhi oleh data 

siswa, oleh karena itu penulis melakukan suatu analisis kebutuhan di SMK PGRI 

Pandaan yang hasilnya akan diperlukan untuk analisis komponen dan desain 

kustomisasi Sistem Informasi pengelolaan data siswa, agar Sistem informasi 

pengelolaan data siswa dapat berjalan dengan optimal pada saat penerapan di 

SMK PGRI Pandaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah yaitu: 

      “Bagaimana merancang dan membangun sistem nilai raport pengelola data siswa 

pada SMK PGRI pandaan?” 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai adalah: 

“Untuk merancang dan membangun sistem nilai raport pengelola data siswa pada 

SMK PGRI pandaan” 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah di dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Dibangun dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan MYSQL. 
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b. Sistem informasi pengelolaan data siswa meliputi nilai raport, nilai 

kehadiran, nilai aspek perilaku dan kepribadian. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang dilakukan pada penellitian ini adalah: 

1.5.1 Studi Literatur 

     Studi literatur adalah pengumpulan dan tahapan untuk memahami konsep 

dari perangkat Sistem Informasi Pengelolaan Nilai Raport Berbasis 

Kurikulum KTSP. Pemahaman ini didapatkan berbagai macam informasi 

terkait dan referensi dari buku, jurnal, artikel maupun internet yang berkaitan 

dengan topik ini. 

1.5.2 Analisis kebutuhan sistem 

     Dalam langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. 

Seseorang sistem analisis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya 

dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa 

melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini 

akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai 

data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. 

Dalam perancangan sistem informasi pengolaan data siswa SMK PGRI 

Pandaan ini diperlukan peralatan-peralatan dan sumber daya yang memadai 

agar sistem dapat berjalan dengan baik serta dapat menghasilkan informasi 

yang lebih optimal, tepat dan menghasilkan kualitas kerja yang lebih 

meningkat. Kebutuhan-kebutuhan pada sistem adalah kebutuhan 

fungsional dan kebutuhan non fungsional. Pada tahapan analisis kebutuhan 

sistem meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan 

class diagram. 
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1.5.3 Desain Sistem  

      Pada tahapan dasar yang digunakan oleh penelitian dalam mendesain 

perangkat lunak tersebut adalah arsitektur sistem, desain interface, dan 

desain database. Proses desain akan diterjemahkan dengan syarat 

kebutuhan kesebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan 

sebelum dibuat koding. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, representasi interface, dan detail prosedural. Tahapan ini 

akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Dokumen 

inilah yang akan digunakan programmer untuk melakukan aktivitas 

pembuatan sistemnya. 

1.5.4 Implementas i 

      Pada tahapan ini, merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan 

suatu sistem. Dalam artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan 

dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing 

terhadap sistem yang telah digunakan. Sistem ini dikerjakan dengan 

menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan MYSQL. 

1.5.5 Pengujian 

   Setelah melakukan analisa, design dan pengkodean maka sistem yang 

sudah jadikan digunakan oleh user. Tujuan testing adalah menemukan 

kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa 

diperbaiki.  Pada tahapan pengujian, metode penguji yang dilakukan 

dengan menggunakan black box testing dan user acceptance test. Black box 

testing merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari 

perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan 

melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program (Roger, 2002). 

Menurut Perry (2006:70) User Acceptance Test merupakan pengujian yang 

dilakukan oleh end user dimana user tersebut adalah data nilai raport siswa 

yang langsung berinteraksi dengan sistem dan dilakukan verifikasi apakah 

fungsi yang ada telah berjalan sesuai dengan kebutuhan/fungsinya. 
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1.5.6 Pembuatan Laporan 

    Pada tahapan akhir dalam penelitian tugas akhir adalah penarikan 

kesimpulan atas keseluruhan hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan. 

Selain itu juga akan diberikan saran sebagai masukan yang berkaitan dengan 

pengembangan lebih lanjut. 

1.6   Sistematika Penulisan 

    Untuk memudahkan pembahasan, maka Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi 

lima bab  dengan sistematika sebagai berikut: 

     BAB I      : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini berisi tentang pendahuluan, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan masalah, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II    : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori dan prinsip-prinsip dasar yang 

digunakan sebagai landasan atau pedoman yang menunjang 

pembuatan Tugas Akhir. 

BAB III   :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana merancang dan 

membangun perangkat Sistem Informasi Pengelolaan Nilai Raport 

Berbasis Kurikulum KTSP. 

BAB IV    : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas tentang implementasi fitur aplikasi yang sudah 

terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja 

dengan baik. 

BAB V     : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

seluruh kegiatan penelitian dalam Tugas Akhir ini. 


