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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membantu manusia dalam 

mencukupi kebutuhannya, terutama kebutuhan manusia untuk saling 

berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kini dengan hadirnya internet 

yang menghubungkan beberapa komputer lokal, daerah, bahkan antar negara 

menjadi sebuah kelompok jaringan memberikan jawaban kepada manusia dari 

berbagai hambatan dalam memperoleh informasi dan melakukan komunikasi. 

SMA Negeri 2 Wonogiri Kabupaten Wonogiri merupakan Sekolah Menengah 

Atas Rintisan Sekolah Bertaraf International (RSBI) yang berorientasi ke 

depan dalam membangun bangsa, dengan keunggulan mengoptimalkan bakat 

para siswa. Suatu kekurangan yang ada  di SMA Negeri 2 Wonogiri  

Kabupaten Wonogiri dalam hal menyajikan sistem informasi sekolah dan 

memonitoring kegiatan siswa yang masih sederhana. Sistem yang digunakan 

masih bersifat sangat manual. Maka dari itu hal ini perlu dilakukan 

pengembangan sistem. 

Sistem pembuatan raport di SMA Negeri 2 Wonogiri masih bersifat  

manual. Data nilai raport yang ada hanyalah data tertulis yang setiap semester 

dibagikan ke siswa atau wali murid. Pembuatan data yang sudah ada dan 

bersifat tertulis mengakibatkan data tersebut tidak tersimpan dengan rapi dan 

baik. Penggunaan waktu juga tidak efisien memerlukan waktu cukup banyak 
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karena masih bersifat manual dengan menulis selain itu untuk mencegah 

adanya penyimpanan data ganda. Usaha peningkatan efisiensi untuk 

mengelola informasi nilai siswa maka mengintegrasikan data-data yang ada 

dalam sebuah aplikasi yang lebih memudahkan dalam pengelolaan data. 

Diharapkan dapat diakses siapa saja yang mempunyai hak akses dimana saja, 

dan kapan saja karena sistem ini selain mampu memberikan informasi bagi 

siswa. Tentunya interface yang menarik menjadi sesuatu yang mampu 

memberikan kenyamanan dalam penyajian data-data tersebut. Berdasarkan 

uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembuatan raport SMA 

Negeri 2 Wonogiri berbasis web sangat diperlukan untuk media informasi 

dalam pendidikan. 

B. Perumusan Masalah.  

Berdasar pada latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah 

adalah “Bagaimana merancang dan membuat aplikasi raport berbasis web 

untuk SMA Negeri 2 Wonogiri yang inovatif, menarik serta efisien”. 

C. Batasan Masalah 

Di dalam laporan ini digunakan beberapa batasan supaya pembahasannya 

tidak melebar dari apa yang ingin disampaikan, penulis membatasi 

permasalahan antara lain: 

1. Data yang diuraikan pada aplikasi adalah biodata siswa, biodata guru, 

mata pelajaran, kelas, nilai siswa dan absensi. Untuk data siswa serta 

nilai siswa pembuatan sistem ini dibatasi oleh pemberian informasi 

berupa data  siswa yang dibatasi khusus untuk kelas X. 
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2. Data nilai siswa yang ditampilkan berupa rincian dari nilai angka 

ulangan harian siswa, nilai ujian mid semester, nilai ujian akhir semester 

dan total nilai akhir siswa. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah merancang dan membuat  

Raport berbasis web sebagai media informasi tentang nilai siswa sehingga 

dapat mempermudah siswa dalam mencari informasi serta data nilai yang 

terdahulu secara detail. Sistem yang akan dibuat memiliki fitur mengolah 

biodata guru dan siswa, data mata pelajaran, data kelas, data nilai akhir 

semester siswa dan data absensi siswa. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang akan penulis lakukan maka dapat diambil manfaat 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah : bermanfaat bagi guru dan siswa untuk memudahkan 

mencari informasi  yang berkaitan dengan informasi akademis siswa. 

2. Bagi Penulis : dapat digunakan untuk menerapkan metode yang telah 

diperoleh saat melakukan penelitian dan melatih merancang 

permasalahan hingga menemukan titik penyelesaiannya. 

3. Bagi Pembaca : hasil dari penelitian dapat diharapkan sebagai sumber 

dokumentasi dan informasi yang bermanfaat. 

F. Sistematika Penulisan 

1. Bagian Awal Skripsi 
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Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan dosen pemnbimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halam daftar 

tabel, halaman daftar gambar, halaman dafatar lampiran, arti lambang dan 

singkatan dan abstraksi. 

2. Bagian Utama Skripsi. 

Bagian ini dibagi menjadi lima bab yang masing–masing diuraikan sebagai 

berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan maslah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka ini meliputi : 

1. Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil–hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

2. Landasan Teori yang berisi tentang pembahasan 

Perancangan Sistem yang meliputi Use Case Diagram, 

Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram. 

Database yang meliputi Basis Data dan Sistem Basis 

Data. Pengertian Website, Macromedia Dreamweaver 8 
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MySQL, HTML, PHP, Cascade Sheet Style (CSS), 

Apache. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang pembahasan 

atau alur diagram aplikasi Raport berbasis web serta uraian 

analisis data tentang struktur dan tahapan proses aplikasi 

yang dibuat. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari  tahapan penelitian, perancangan dan 

hasilnya. Baik dari secara kulitatif, kuantitatif dan statistik, 

pengujian dan pembuatan sistem, serta pembahasan hasil 

sistem. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian 

yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan 

masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari 

penyelasaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. 

Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk 

mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak 

lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian. 
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3. Bagian Akhir Skripsi. 

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran. 


