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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi terus berkembang, kebutuhan manusia 

akan informasi juga semakin bertambah. Manusia cenderung mencari 

informasi yang cepat dan bisa didapat dengan mudah dimanapun dan 

kapanpun mereka inginkan. Komputer memberikan satu solusi yang tepat 

dalam menghasilkan informasi yang terkini. Komputer merupakan sebuah 

perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengolah data dengan 

menggunakan program tertentu guna menghasilkan informasi. Proes dari 

pengolahan data menggunakan komputer disebut dengan pengolahan data 

elektronik.

Informasi 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 SD AL-IRSYAD Surakarta yang terletak di jalan Jl. Kapten 

Mulyadi no 167 Pasar Kliwon Surakarta memerlukan pengolahan data 

informasi yang efisien sehinga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan 
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akademiknya sehari-hari, dengan kurang lebih 300 siswa yang dimiliki SD 

AL-IRSYAD Surakarta memerlukan sebuah sistem pengelolaan yang baik.

Dari yang penulis ketahui untuk saat ini SD AL-IRSYAD 

Surakarta dalam mengolah data nilai akademik di sekolahnya masih 

menggunakan metode perhitungan manual, yaitu dengan menggunakan 

alat bantu alat tulis biasa ( bolpoin dan juga kertas) sehingga hal tersebut 

akan memakan waktu terlalu lama dalam pengerjaanya serta akan 

mengalami kesulitan dalam hal pengamanan data apabila terjadi 

kehilangan data.

Berdasarkan referensi tersebut penulis bermaksud  membuat 

sebuah aplikasi pengolahan nilai supaya dapat mengatasi masalah-masalah 

yang timbul dari sistem yang ada sebelumnya dengan menggunakan 

aplikasi Netbeans dan MySQL sebagai basis datanya. Diharapkan dengan 

aplikasi yang baru ini dapat meningkatkan kinerja dari pada guru serta staf 

administrasi dalam mengelola nilai akademik di SD AL-IRSYAD tersebut. 
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B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapat dari latar belakang tersebut antara 

lain :

a. Bagaimana membangun aplikasi pengelolaan data nilai pelajaran di 

SD AL-IRSYAD Surakarta?

b. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi sistem informasi 

Pengelolaan data nilai pelajaran di SD AL-IRSYAD Surakarta

menggunakan Netbeans dan MySQL?

c. Bagaimana menjaga keamanan data nilai pelajaran di SD AL-

IRSYAD Surakarta?

C. Batasan Masalah

Aplikasi pengolahan data nilai pelajaran di sd al-irsyad surakarta 

menggunakan java yang akan dibuat ini dibatasi pada :

a. Informasi yang diberikan pada aplikasi ini sebatas informasi data 

nilai dari para siswa di SD AL-IRSYAD Surakarta.

b. Keluaran yang dihasilkan berupa laporan nilai terakhir dari 

akumulasi nilai yang ada dari setiap siswa.

c. Akun login hanya diberikan kepada admin dari SD AL-IRSYAD 

Surakarta yang berisi data-data nilai akademik dari siswa.
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

a. Terbangunnya aplikasi data nilai pelajaran baru di SD AL-

IRSYAD Surakarta.

b. Mengimplementasikan aplikasi pengolahan nilai pelajaran di SD 

AL-IRSYAD Surakarta menggunakan Netbeans dan MySql.

c. Terjaganya keamanan dari data nilai pelajraran di SD AL-IRSYAD 

Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pembuatan Aplikasi pengolahan data nilai pelajaran di 

SD AL-IRSYAD Surakarta menggunakan java adalah sebagai berikut :

a. Optimalisasi sistem informasi penilaian di SD AL-IRSYAD 

Surakarta dari metode terdahulu.

b. Memudahkan kerja guru dan pihak sekolah terutama dalam hal 

pengolahan data nilai siswa. 

c. Didapatkan sebuah aplikasi baru berupa aplikasi pengelolaan nilai 

di SD AL-IRSYAD Surakarta yang dapat diakses lebih komlpek.
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F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan pokok bahasan tiap bab 

adalah:

BAB I Pendahululan

Dalam bab pendahuluan materinya sebagian besar berupa 

penyempurnaan  dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

laporan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi telaah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan dan juga landasan teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa defenisi-defenisi atau model 

matematis yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 

diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini diuraikan tentang gambaran obyek penelitian, analisis 

semua permasalahan yang ada, dimana masalah-masalah yang muncul 

akan diselesaikan melalui penelitian. Laporan secara detail rancangan 

terhadap penelitian yang dilakukan, baik perancangan secara umum dari 

sistem yang dibangun maupun perancangan yang lebih spesifik.
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BAB IV Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang perancangan gambaran obyek penelitian, analisi 

permasalahan yang ada, rancangan secara umum dari sistem yang 

dibangun maupun perancangan yang lebih spesifik.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dapat 

dikemukakan kembali masalah penelitian serta hasil dari penyelesaian 

masalah. 


