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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

SMA Khadijah Surabaya merupakan instansi yang berdiri sejak tahun 

1975 dan merupakan salah satu sekolah swasta islam favorit yang berada di Jl. 

Ahmad Yani no.2-4, Wonokromo, Surabaya. SMA Khadijah Surabaya merupakan 

salah satu unit pendidikan dari Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul 

Ulama (YTPS NU) Khadijah Surabaya. Proses pemberian informasi perkembangan 

siswa kepada wali murid, sistem yang digunakan oleh SMA Khadijah Surabaya saat 

ini adalah sekolah memberikan informasi nilai beserta presensi siswanya kepada 

wali murid melalui rapor yang diberikan pada akhir semester.  

Bagi wali murid, informasi akademik anak walinya sangatlah penting. 

Beberapa informasi yang dibutuhkan seperti nilai ulangan harian, nilai ujian siswa, 

kehadiran/presensi siswa, jadwal pelajaran, jadwal kegiatan dan prestasi siswa 

dapat dimanfaatkan sebagai proses pemantauan dan evaluasi oleh wali murid 

terhadap anak walinya. Selain itu, pemberitahuan dari guru atau wali kelas anak 

walinya juga berfungsi sebagai penunjang informasi. Dari segi non-akademik 

terdapat informasi pembayaran sekolah yang dapat diberikan kepada wali murid 

dalam mengetahui jatuh tempo pelunasan pembayaran. Informasi-informasi yang 

diberikan kepada wali murid seharusnya dapat disajikan dengan baik dan cepat 

seiring dengan adanya perkembangan teknologi. 

Wali murid diharuskan menghubungi guru yang bersangkutan dalam 

mengetahui nilai harian anak walinya, hal ini dirasa kurang efisien dikarenakan wali 
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murid harus mengetahui secara pasti kapan terjadinya ulangan harian pada mata 

pelajaran tertentu. Selain itu, wali murid diharuskan melakukan penjadwalan 

pertemuan dengan guru atau wali kelas dalam mendapatkan informasi nilai ulangan 

harian dan perkembangan anak walinya yang mengakibatkan proses penyampaian 

informasi kurang efektif. Wali murid seharusnya juga tidak menunggu rapor 

dibagikan dalam mendapatkan nilai ujian akhir atau tengah semester anak walinya. 

Dalam hal lain, wali murid membutuhkan presensi, jadwal, dan kegiatan anak 

walinya dalam memantau kehadiran anak walinya setiap harinya. Tentunya 

dibutuhkan data yang akurat yang dapat diberikan secara konsisten setiap harinya. 

Di sisi lain wali murid membutuhkan penyajian informasi dengan baik seperti 

penyajian evaluasi perkembangan nilai harian/ujian siswa secara grafikal atau 

penyajian informasi lainnya yang dapat mempermudah wali murid dalam 

memahami informasi yang disampaikan. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka SMA Khadijah 

membutuhkan aplikasi berbasis web yang dapat memberikan informasi kepada wali 

murid dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap anak walinya.  

Aplikasi yang dibangun diharapkan agar wali murid dapat lebih mudah 

dalam mendapatkan informasi nilai harian dan nilai ujian anak walinya secara tepat 

dan cepat. Selain itu wali murid juga dapat mengetahui informasi lainnya seperti 

kehadiran, kegiatan, dan jadwal pelajaran anak walinya pada setiap mata pelajaran 

yang diikutinya pada setiap hari. Wali murid juga bisa mendapatkan informasi 

pemberitahuan dari guru atau wali kelas sehingga informasi yang didapatkan oleh 

wali murid menjadi informasi yang lebih akurat. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi wali murid berbasis 

web pada SMA Khadijah Surabaya. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

ditetapkan batasan masalah yang dibuat yaitu: 

1. Sistem informasi berbasis web ini hanya dapat digunakan untuk wali murid 

yang memiliki siswa aktif. 

2. Output dari sistem informasi wali murid berbasis web ini adalah nilai harian, 

nilai ujian, jadwal pelajaran, jadwal kegiatan, presensi, prestasi, sumbangan 

pembinaan pendidikan (SPP) dan catatan guru atau wali kelas untuk 

siswanya. 

3. Adanya back-end dalam melakukan input data dan pengelolaan aplikasi. 

4. Data presensi dapat diakses satu hari setelah pelaksanaan belajar mengajar di 

kelas. 

5. Informasi catatan/pengumuman dari guru atau wali kelas untuk wali murid 

siswa ditampilkan dalam aplikasi selama satu minggu sejak catatan dibuat. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancang bangun sistem 

informasi wali murid berbasis web pada SMA Khadijah Surabaya agar proses 

pemantauan dan evaluasi siswa dapat dilakukan wali murid secara cepat. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan solusi yang diberikan pada SMA Khadijah 

Surabaya antara lain sebagai berikut: 

1. Wali murid dapat melakukan pemantauan kehadiran anak walinya, serta 

evaluasi terhadap nilai harian, nilai ujian, prestasi, sumbangan pembinaan 

pendidikan (SPP) dan pemberitahuan guru atau wali murid terhadap anak 

walinya melalui aplikasi tersebut. 

2. Wali murid dapat mengetahui jadwal pelajaran dan jadwal kegiatan anak 

walinya. 

3. Wali murid mendapatkan informasi lebih mudah dan cepat dengan adanya 

aplikasi sistem informasi berbasis web. 

4. Mengembangkan wawasan penulis dibidang teknologi informasi. 

5. Meningkatkan kualitas layanan kepada wali murid SMA Khadijah Surabaya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari hal-hal 

yang berhubungan dengan perusahaan, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang 

diperoleh dengan adanya aplikasi yang telah dibuat, serta 

sistematika dari penulisan laporan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang dianggap 

berhubungan dengan kerja praktik yang dilakukan, dimana 

teori-teori tersebut akan menjadi acuan untuk penyelesaian 

masalah. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisis sistem saat ini dan 

dilakukan proses perancangan sistem yang akan dibangun 

hingga desain sistem yang telah dirancang. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Bab ini menguraikan tentang implementasi sistem yang telah 

dirancang untuk dibangun serta evaluasi aplikasi hingga 

tahap testing aplikasi. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari pembuatan 

aplikasi sistem informasi wali murid berbasis web pada 

SMA Khadijah Surabaya terkait dengan tujuan dan 

permasalahan, beserta dengan saran yang bermanfaat untuk 

pengembangan sistem ini. 

 

  


