
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di dalam dunia pendidikan merupakan 

bagian penting dan sangat berharga. Informasi yang akurat dan tepat akan 

membantu seseorang dalam mengambil keputusan dan menentukan 

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan 

mengembangkan usahanya. Semua itu diperlukan sistem basis data yang 

lengkap, akurat dan dapat ditampilkan secara mudah dan cepat setiap kali 

diperlukan. Seperti halnya SMP Al-Irsyad surakarta, memerlukan sistem 

pengelolaan data yang baik untuk mendapatkan sistem kerja yang bagus. 

Suatu sistem kerja akan dilihat bagus apabila dievaluasi dan diperbaiki 

terus menerus serta ditunjang dengan perangkat kerja yang bagus pula, 

sehingga kinerja organisasi tetap terkontrol dan terkoordinasi dengan baik.  

Pengoptimalan sistem kerja tersebut, sistem pengelolaan data serta 

perangkat kerja suatu organisasi harus memiliki performa kerja seperti 

keteraturan, keakuratan, keamanan tanpa meninggalkan kemudahan, 

kepraktisan, keefisienan dan keefektifan. Komputer merupakan alat 

mutlak untuk menunjang sistem kerja tersebut, tapi komputer hanyalah 

suatu alat pasif yang tidak dapat memberikan manfaat tepat tanpa suatu 
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alat aktif yang tepat pula. Berdasarkan referensi yang penulis dapatkan, 

SMP Al-Irsyad surakarta yang berada di bawah yayasan Al-Irsyad 

tersebut, pada saat sekarang ini belum ada sistem komputerisasi yang 

digunakan, padahal sudah tersedia alat pendukungnya. Penilaian studi 

siswa tersebut masih menggunakan metode manual dengan cara 

menghitung manual dan menulis nilai dengan alat tulis biasa, atau belum 

terkomputerisasi dengan baik, juga sistem penilaian studi masih dinilai 

kurang efisien dan menghabiskan waktu yang terlalu banyak. 

Evaluasi serta perbaikan sistem pengelolaan data sudah selayaknya 

dilakukan di SMP Al-Irsyad yang berada di bawah yayasan Al-Irsyad 

surakarta, karena selama ini ketidakteraturan dan metode semi manual 

masih menjadi bagian dari kinerjanya. Kondisi seperti ini membuat data 

yang ada tidak tertib / tersimpan dengan baik, tidak efektif dan tidak 

efisien dalam pencarian dan penggunaan data kembali. Hal tersebut juga 

menyebabkan peralatan tidak terkontrol dengan baik dari waktu ke waktu 

baik kondisi, keberadaan maupun penggunaannya. Komunikasi yang 

terjalin baik antara siswa, guru dan pihak-pihak sekolah untuk lebih 

memberdayakan, memperbaiki kinerja juga menjadi faktor pendorong 

dibutuhkannya suatu sistem pengelolaan data yang dapat menata data 

dengan baik, mengelola secara efektif dan efisien serta dapat dijadikan 

sebagai sarana komunikasi dan pemantauan yang menjadi kebutuhan 

penting dan tak terelakan. Hal ini memotifasi  penulis  untuk  

menggunakan dan mengembangkan php mysql sebagai alternatifnya, 
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maka diambilah judul ” SISTEM APLIKASI PENGOLAHAN NILAI 

RAPOR DI SMP AL-IRSYAD BERBASIS PHP DAN MYSQL ”, 

Sistem ini diharapkan dapat menyelesaikan penilaian studi siswa dengan 

lebih efisien dan tentunya lebih hemat waktu, adapun fasilitas lain dalam 

aplikasi ini seperti mengetahui perkembangan hasil belajar siswa, 

mengetahui data nama siswa dan pegawai  SMP  Al-Irsyad. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat 

disimpulkan ada beberapa permasalahan dalam pembuatan aplikasi tugas 

akhir ini, secara garis besar yaitu sebagai berikut : 

a. Perancangan desain yang mudah dipahami agar tidak 

membingungkan dalam menggunakannya. 

b. Bagaimana proses cara merancang program tersebut. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Hasil yang dicapai akan optimal jika tugas akhir  ini  membatasi 

permasalahan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tugas akhir ini 

adalah : 

a. Aplikasi ini dibuat hanya untuk input output nilai raport, data 

siswa, dan data guru. 

b. Pembuatan Aplikasi ini menggunakan php dan data base mysql. 
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c.  Hasil akhir yaitu berupa tampilan nilai raport, data siswa, dan data 

guru 

 
1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

a. Memperbaiki sistem lama yang masih manual dan 

menggantikannya dengan sistem baru yang berjalan secara 

terkomputerisasi. 

b. Penggantian sistem ini diharapkan dapat menghemat biaya serta 

menghemat waktu yang telah dikeluarkan selama proses penilaian 

dan pendataan siswa. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil pembuatan aplikasi ini adalah : 

a. Bagi Mahasiswa elektro, dapat memahami mengenai kegunaan 

php dan mysql untuk pembuatan aplikasi. 

b. Bagi Dosen, dapat dijadikan  sebagai media  untuk  penelitian  

dengan skala yang lebih besar lagi. 

c. Bagi SMP Al-Irsyad,  memudahkan kinerja guru dan pihak 

sekolah dalam hal pengolahan data nilai siswa. 


