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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rasyid English Course adalah lembaga bimbingan belajar di kota Denpasar. 

Rasyid English Course memiliki beberapa level materi yang diberikan kepada 

siswa. Beberapa level tersebut adalah Happy Hours, Basic, Pre Intermediate, 

Intermediate, Pre Advandce dan Advance. Rasyid English Course memiliki 297 

siswa yang terdiri dari 33 kelas. 

Pada proses kegiatan belajar dan mengajar, Rasyid English Course 

memberikan evaluasi berupa daily test dan final exam. Daily test adalah evaluasi 

yang diadakan secara rutin setelah materi (lesson) diberikan. Daily test tersusun 

atas dua jenis test yaitu speaking test dan quiz. Final exam adalah ujian yang 

dilakukan pada akhir periode untuk mengevaluasi semua materi yang didapat 

selama satu periode. Final exam terdiri dari listening and dictation, vocabulary, 

structure, reading comprehension, speaking, dan translation. 

Nilai yang didapat dari hasil evaluasi dicatat oleh pengajar pada score card, 

kemudian diserahkan kepada petugas administrasi untuk dicatat dengan 

menggunakan aplikasi pencatatan nilai. Proses pencatatan nilai ini terjadi beberapa 

masalah yaitu  

1. Pada saat pengumpulan score card ke petugas adminitrasi adanya 

kemungkinan kehilangan. Hal ini menyebabkan data nilai siswa hilang. 

2. Jumlah data yang dimasukkan banyak sedangkan petugas administrasi hanya 

satu orang. Hal ini menyebabkan proses pencatatan nilai berlangsung lama. 
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3. Proses pengolahan data nilai untuk menghasilkan informasi perkembangan 

siswa berlangsung lama. Hal ini dapat memperlambat proses pengambilan 

keputusan oleh pimpinan. 

4. Siswa dan wali siswa, untuk mendapatkan informasi nilai harus datang ke 

Rasyid English Course. 

Menurut Arief (2011:7) web adalah salah satu aplikasi yang berisikan 

dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, animasi, video) didalamnya yang 

menggunakan protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dan untuk 

mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Web memiliki 

beberapa kelebihan yaitu dapat diakses setiap waktu dan di berbagai tempat, tidak 

membutuhkan proses instalasi, hanya membutuhkan browser untuk 

menjalankannya dan bisa diakses dari berbagai media seperti komputer, laptop, dan 

handphone. 

Berdasarkan permsalahan yang ada maka dibuatlah sebuah aplikasi 

pengelolaan nilai siswa. Aplikasi pengelolaan nilai siswa dapat membantu 

mengurangi kehilangan data nilai siswa, mempermudah pimpinan dalam 

mendapatkan informasi perkembangan siswa yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan dan mempermudah siswa serta wali siswa dalam mendapatkan informasi 

nilai.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dijelaskan lebih lanjut pada laporan tugas akhir ini, yaitu Bagaimana 

merancang dan membangun aplikasi pengelolaan nilai siswa berbasis web pada 

Rasyid English Course   
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1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian dalam tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan yang 

akan dicapai, maka dalam dalam pembuatan tugas akhir ini diberikan batasan 

masalah yaitu : 

1. Data siswa dan nilai yang digunakan adalah data periode Agustus-Desember 

2015. 

2. Proses perhitungan nilai didasarkan pada pada metode yang digunakan pada 

periode Agustus-Desember 2015. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan yang akan dicapai 

adalah menghasilkan aplikasi pengelolaan nilai siswa berbasis web pada Rasyid 

English Course. Aplikasi pengelolaan nilai siswa dapat mempermudah pimpinan 

dalam mendapatkan informasi perkembangan siswa yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan, mempermudah proses memasukkan data nilai dan 

mempermudah siswa serta wali siswa dalam mendapatkan informasi nilai 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir yang yang berjudul “Rancang Bangun 

Aplikasi Pengelolaan Nilai Siswa Bebasis Web pada Rasyid English Course” 

sebagai berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang ada, 

perumusan masalah berdasarkan tujuan, batasan masalah, tujuan 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB  II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan konsep dan teori pendukung dalam 

penyelesaian aplikasi pengelolaan nilai siswa berbasis web pada 

Rasyid English Course. Adapun diantaranya adalah pengertian dan 

teori tentang aplikasi, siswa, nilai siswa, pengelolaan nilai Rasyid 

English Course periode Agustus-Desember 2015, system 

development life cycle, black box testing, web, browser, database 

management system, MySQL dan PHP. Teori-teori ini akan 

digunakan penulis dalam menyelesaikan laporan dan aplikasi pada 

penelitian ini. 

BAB  III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem 

yang akan dibangun. Analisis meliputi analisa kebutuhan user dan 

kebutuhan fungsional. Perancangan sistem meliputi System flow, 

diagram berjenjang, data flow diagram, context diagram, entity 

relationship diagram, conceptual data model, physical data model, 

rancangan database, design interface, dan rancangan uji coba 

sistem. 

BAB  IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil implementasi dan evauasi 

aplikasi. Bab ini menunjukkan tampilan dari aplikasi yang telah 

dibuat dan hasil analisa dari uji coba aplikasi yang telah dilakukan. 
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BAB  V  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hal penelitian yang 

telah dilakukan 


