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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor penting bagi kemajuan negara, karena 

semakin baik kualitas pendidikan suatu negara maka akan semakin baik pula 

kemajuan negara tersebut. Di Indonesia sekolah merupakan sarana untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan perkembangan Teknologi Informasi 

(TI) yang semakin maju saat ini, dunia pendidikan adalah salah satu bidang yang 

memanfaatkan TI secara luas untuk kepentingan peningkatan mutu dan kualitas 

pendidikan di sekolah. 

SMA Dr. Soetomo dibangun pada tanggal 30 Juli 1978 dibawah naungan 

Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) Surabaya, yang sekarang dibawah 

Pimpinan Yayasan Bapak Setyokardi, BBA. Nama Dr. Soetomo sendiri diambil 

dari nama pahlawan nasional, yaitu Dr. Soetomo, untuk mengenang jasa beliau 

kepada Tanah Air, SMA Dr. Soetomo mengemban misi untuk pemerintahan 

didalam bidang Pendidikan. Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) sendiri 

sudah lama dalam keikutsertaannya dalam program Pendidikan, tidak hanya SMA, 

tetapi juga jenjang SMP-SMA-SMK, dan Universitas.  

Perlu adanya langkah pembaharuan dari SMA Dr Soetomo  Surabaya guna 

menyikapi dan menanggulangi segala hal baik ataupun buruk yang dilakukan oleh 

siswa siswinya guna memperbaiki nilai-nilai akhlak dari siswa siswi sendiri dan 

memerlukan sistem informasi guna mempermudah proses belajar mengajar. 

Banyaknya peserta didik pada tahun 2016 sebesar 856 siswa, pengajar sebesar 38 
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guru dan 20 mata pelajaran. Adapun beberapa beberapa kelas pada SMA Dr 

Soetomo Surabaya yaitu jumlah siswa seluruhnya per kelas X ada 338 siswa, kelas 

XI ada 320 siswa dan kelas XII ada 198 siswa. Pada setiap kelas terbagi antara kelas 

MIPA dan IPS dan kelas X sebanyak 7 kelas, kelas XI 7 sebanyak kelas 7 kelas, 

kelas XII sebanyak 4 kelas, tiap kelas terdapat 48 sampai 50 siswa. Adapun 

beberapa bagian pada SMA Dr. Soetomo Surabaya, bagian pendidikan yang 

mengelola kegiatan mata pelajaran meliputi penjadwalan maupun mata pelajaran, 

rekapitulasi kehadiran siswa, penilaian akademik siswa, pengelolahan kegiatan-

kegiatan lainya dan laporan, terdapat 2 orang dalam bagian pendidikan.  

Pencatatan kehadiran merupakan salah satu kegiatan yang ada pada SMA 

Dr Soetomo Surabaya yang dilakukan oleh guru. Pencatatan kehadiran yang ada 

saat ini masih dilakukan manual dengan menghitung berdasarkan daftar hadir siswa 

untuk kehadiran siswa. Proses kehadiran siswa dilakukan dengan cara guru 

memanggil siswa satu persatu dan di catat pada lembar kehadiran siswa. Setelah itu 

guru memberikan kepada bagian pendidikan untuk dikelola menggunakan excel 

dengan menghitung satu persatu dari daftar hadir yang ada. Disamping itu bagian 

pendidikan juga memeriksa siswa yang tidak masuk pada hari itu dan melakukan 

pengiriman sms pada orang tua siswa. Rekapitulasi presensi dilakukan pada periode 

perbulan pada masa mata pelajaran. Guru menyerahkan berkas presensi tersebut 

paling lambat tanggal 26 dan bagian pendidikan melakukan rekapitulasi berkas 

tersebut pada tanggal 29 setiap bulan untuk dijadikan laporan yg akan diserahkan 

kepada wali siswa. 

Adapun peraturan nilai yang ada berdasarkan KKM yang ditentukan  

merupakan salah satu proses dari per mata pelajaran, penilaian yang terdiri dari 
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Ulangan Harian, Tugas, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester. Ulangan 

harian merupakan test yang diadakan pada saat pertengahan mata pelajaran seperti 

kuis, tugas merupakan soal yang diberikan kepada peserta didik untuk dikerjakan 

dan boleh diselesaikan diluar jam mata pelajaran. Bagian pendidikan memberikan 

format penilaian kepada guru, kemudian guru memberikan penilaian berdasarkan 

format yang sudah ada dan diberikan kembali kepada bagian pendidikan untuk 

dilakukan rekapitulasi tiap periode perbulan. Dari hasil rekapitulasi penilaian 

tersebut menghasilkan laporan yang akan diberikan kepada wali dan peserta didik. 

Dari proses yang sudah ada menimbulkan beberapa permasalahan, 

diantaranya adalah permasalahan pertama yakni pembuatan rekap yang harus 

dilakukan satu persatu dari laporan kegiatan mata pelajaran dan daftar kehadiran 

per matapelajaran sebanyak 140 lembar, pelaporan yang dibutuhkan untuk wali 

murid tidak tepat waktu, sedangkan kegiatan bagian pendidikan tidak hanya 

menangani kehadiran saja, sehingga hal ini berakibat terjadinya keterlambatan 

dalam pemberian informasi kehadiran untuk mengetahui ketentuan peserta didik 

dalam mengikuti ujian dan informasi pelaporan kepada orang tua. 

Permasalahan kedua yakni pembuatan rekap penilaian yang harus dilakukan 

dengan memilih satu persatu berdasarkan nama peserta didik dengan mata pelajaran 

yang diikuti dari format penilaian yang ada, sedangkan kegiatan bagian pendidikan 

tidak hanya menangani penilaian hal ini berakibat kesalahan dalam pemberian 

informasi nilai peserta didik yang berupa pelaporan sementara periode bulan. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu di bangun sistem yang 

mampu menangani proses administrasi pada SMA Dr Soetomo yang merekap data 

kehadiran peserta didik. Data ini dapat diakses oleh bagian pendidikan untuk 
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dikelola. Short Message Services (SMS) Gateway merupakan salah satu bagian 

sistem berupa pemberitauan bahwa siswa tidak mengikuti mata pelajaran ditujukan 

kepada wali siswa yang secara langsung berjalan pada waktu presensi dilakukan, 

hal ini ditujukan untuk siswa yang tidak hadir. Selain itu untuk penilaian peserta 

didik dibuatkan aplikasi yang dapat merekap nilai peserta didik dengan ketentuan 

penilaian yang ada untuk menetukan peserta didik tersebut telah memenuhi 

kompetensi dalam mata pelajaran. Aplikasi ini berbasis web karena proses penilaian 

yang dapat dilakukan dimana saja. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan 

dalam Tugas Akhir adalah: Bagaimana merancang dan membangun sistem 

informasi nilai dan presensi siswa pada SMA Dr. Soetomo berbasis SMS gateway. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian yang dilakukan mengenai teknologi SMS 

ini, maka pembahasannya dibatasi pada beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data siswa kelas X khusunya kelas X MIPA 1-

2 dan kelas X IPS 1-2 periode 2016-2017, data guru yang aktif, dan data 

mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh Akademik.  

2. Bahasa Pemograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah 

PHP dan database yang digunakan yaitu MySQL. 

3. Output yang dihasilkan dari sistem ini adalah laporan nilai dan presensi serta 

informasi SMS kepada orang tua siswa, tidak membahas keuangan, 

pendaftaran, dan pengelolahan kegiatan lainya. 
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4. Sistem informasi ini berbasis SMS Gateway dan hanya berlaku di SMA Dr. 

Soetomo. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka tujuan tugas 

akhir ini adalah pembuatan rancang bangun aplikasi nilai dan presensi siswa pada 

SMA Dr Soetomo Surabaya berbasis SMS Gateway. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Di dalam penyusunan laporan tugas akhir ini secara sistematis diatur dan 

disusun dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Adapun 

urutan dari bab pertama sampai bab terakhir adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan pembuatan sistem, manfaat bagi 

penggunanya, serta sistematika penulisan laporan.  

BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas mengenai berbagai macam teori yang mendukung 

dalam pembuatan rancang bangun Sistem Informasi Nilai dan 

Presensi Siswa pada SMA Dr Soetomo berbasis SMS Gateway. 

 

 

BAB III   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas analisa dan perancangan sistem. Analisis berisi 

penjelesan dari timbulnya masalah beserta penyelesaiannya, 

sedangkan perancangan sistem berisi Document Flow, System Flow, 
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Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, Data Dictionary, 

dan Desain Input / Output.  

BAB IV   IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 

Bab ini membahas tentang kebutuhan perangkat lunak, perangkat 

keras, implementasi dan evaluasi sistem. Implementasi ini mengacu 

pada perancangan desain sistem yang telah. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

pembuatan sistem ini, serta saran yang bertujuan untuk 

pengembangan sistem dimasa yang akan datang. 


