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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 1.1

Kesibukan orang tua biasanya menjadi faktor utama dalam perkembangan 

anak di sekolah maka terdapat beberapa siswa yang merasa kurang perhatian 

orang tua terhadap perkembangan dan informasi tentang mereka di sekolah. 

Acuan tersebut merupakan alasan pembuatan sistem informasi hasil belajar siswa 

ini, karena diharapkan dengan adanya sistem tersebut para orang tua yang sibuk 

dapat mengontrol dan melihat perkembangan hasil belajar anak mereka dimana 

saja dan kapan saja.  

Teknologi informasi pada saat ini telah berkembang pesat tidak terkecuali 

di Indonesia, hampir semua perusahaan besar dan menengah menerapkan 

teknologi informasi untuk membantu operasi bisnis mereka. Teknologi informasi 

telah mendukung berbagai kehidupan contohnya bidang ekonomi, bidang 

pendidikan, bidang hiburan dan bidang lainnya (Bunafit Nugroho, 2008). Para 

pengguna teknologi informasi pada saat ini telah mencakup hampir segala umur, 

dari anak kecil sampai dewasa. 

Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari teknologi atau alat yang saling 

berhubungan atau saling terorganisasi satu sama lain, untuk dapat berinteraksi 

dalam menghasilkan transaksi untuk sebuah informasi yang diperlukan dalam 

memecahkan masalah guna dalam pengambilan keputusan yang ada. 

Dengan adanya sistem informasi hasil belajar tersebut bertujuan untuk 

mempermudah dalam menginformasikan hasil belajar siswa kepada orang tua 

siswa, per kelas, per mata pelajaran yang ada, selain itu juga dapat mempermudah 

guru dalam menilai siswa-siswanya. 

Dari permasalahan di atas,dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan adanya 

sebuah sistem yang digunakan untuk memonitoring dan memberikan penilaian 

terhadap siswa yang dapat diakses oleh guru, wali kelas, siswa, kepala sekolah, 

dan orang tua. Maka penulis membuat sebuah sistem informasi hasil belajar untuk 

dapat diakses dimana dan kapan saja. 
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Metode yang digunakan dalam membagun sistem ini adalah menggunakan 

metode pengembangan sistem yaitu metode Waterfall serta perancangan 

menggunakan Flowchart, Data Relationship Diagram (ERD), dan Data Flow 

Diagram (DFD). Sedangkan untuk bahasa Pemograman menggunakan PHP, 

aplikasinya menggunakan Notepad++ dan MySQL sebagai database monitoring. 

Sistem ini juga bertujuan untuk mempermudah guru, orang tua dalam mengetahui 

nilai si anak dengan cara membuka website. 

 Perumusan Masalah 1.2

Sesuai dengan masalah yang diangkat pada latar belakang di atas, maka 

masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi hasil belajar siswa berbasis web di 

Mts NU AL HIDAYAH GETASSRABI ? 

2. Bagaimana membangun suatu aplikasi sistem informasi hasil belajar siswa 

berbasis web yang dinamis, sederhana dan mudah digunakan ? 

3. Bagaimana sistem informasi hasil belajar siswa ini dapat membantu 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengolahan data seputar nilai hasil 

belajar. Serta memaksimalkan guru dalam pengolahan data nilai siswa 

untuk dapat dipantau oleh orang tua siswa ? 

 Batasan Masalah 1.3

 Penulisan proposal skripsi ini agar lebih berfokus dan terarah maka akan 

diberikan batasan terhadap sistem monitoring hasil belajar siswa berbasis web 

antara lain: 

1. Pembahasan hanya pada perancangan dan pembuatan sistem informasi 

yang khusus menangani sistem informasi hasil belajar siswa yaitu, nilai 

UTS, nilai UAS, Raport  dan cetak UTS, UAS dan Raport dari siswa 

tersebut. 

2. Sistem ini berisi data masukan yang meliputi data siswa, data kelas, data 

mata pelajaran, data guru, nilai siswa serta keluaran nilai akhir siwa. 

3. Sistem ini dapat diakses oleh admin,guru mata pelajaran, guru wali, kepala 

sekolah, dan orang tua atau siswa tersebut. 

a. Admin memiliki batasan hak akses berupa menginput, mengedit,dan 

menghapus data guru, siswa, kelas, mata pelajaran, nilai. 
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b. Guru mata pelajaran memiliki batasan hanya menginput, mengedit, 

mengahapus nilai UTS dan UAS  dan Raport berdasarkan mata 

pelajaran yang diampunya. 

c. Guru wali kelas memiliki hak akses untuk merekap nilai sikap, nilai 

kehadiran terhadap siswa dan juga mencetak hasil raport siswa 

tersebut. 

d. Kepala sekolah memiliki hak akses untuk mengetahui hasil belajar 

dari siswa.  

e. Siswa dan orang tua dapat mencetak dan dapat melihat hasil belajar. 

4. Sistem hasil belajar siswa ini hanya mengelola data nilai UTS,UAS,dan 

Raport. 

 Tujuan 1.4

1. Terciptanya sebuah aplikasi sistem informasi hasil belajar siswa dengan 

menggunakan bahasa pemograman PHP dan MySQL sebagai database. 

2. Terciptanya sistem informasi hasil belajar siswa yang dinamis. 

3. Proses sistem informasi hasil belajar siswa menjadi lebih mudah dan cepat 

karena sudah terkomputerisasi dapat diakses dimana dan kapan saja karena 

dapat diakses melalui website. 

 Manfaat 1.5

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa antara lain mampu meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam pembuatan sistem informasi, 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam membuat suatu 

sistem aplikasi terutama dalam hal ini adalah sistem informasi beasiswa kampus, 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami bahasa pemrograman 

terutama PHP dan basis data MySQL yang dapat diterapkan langsung dengan 

mengembangkan aplikasi berbasis web.  

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa antara lain mampu meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam pembuatan sistem informasi, 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam membuat suatu 

sistem aplikasi, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami bahasa 

pemrograman terutama PHP dan basis data MySQL yang dapat diterapkan 

langsung dengan mengembangkan aplikasi berbasis web. 
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 Manfaat penilitian ini bagi MTs NU AL HIDAYAH yaitu mengetahui hasil 

monitoring siswa dalam belajar, dan dapat mempermudah guru dalam menilai 

siswanya tersebut sehingga dapat diakses oleh orang tua siswa agar mengetahui 

bagaimana selama anaknya belajar disekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


