
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Teknologi informasi pada saat ini telah berkembang sangat pesat tidak 

terkecuali di indonesia, hampir semua perusahaan besar maupun menengah 

menerapkan teknologi informasi untuk membantu operasi bisnis mereka. 

Teknologi informasi telah berkembang berbagai kehidupan contohnya bidang 

ekonomi, bidang pendidikan, bidang hiburan dan bidang lainnya. Pengguna 

teknologi informasi pada saat ini telah mencangkup hampir segala umur, dari anak 

kecil sampai dewasa. (Bunafit Nugroho : 2008). 

Pengguna teknologi informasi terus meningkat dengan adanya internet. 

Teknologi internet dapat mendukung penggunaan teknologi informasi sebagai 

sarana pembelajaran. Sebagai contoh internet dapat digunakan untuk 

menyebarkan informasi pembelajaran (Pandy, Henry:2007) 

 

Seiring dengan era globalisasi saat ini, kebutuhan informasi dalam dunia 

bisnis dan pendidikan menjadi sangat penting dalam menentukan kemajuan 

perusahaan. Aktivitas yang baik pada suatu perusahaan  atau teknologi pun 

ditentukan oleh teknologi informasi yang dapat mengorganisir dengan baik data-

data perusahaan secara terstruktur dan mudah dipahami dengan baik. 

 

 

 



Dengan pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi, kumpulan data 

yang saling berhubungan satu sama lain dapat diorganisasikan menjadi file, 

dimana-mana diorganisasikan kemudian disimpan ke dalam komputer untuk 

memudahkan pemakai dalam mengakses data. 

Dengan menggunakan sistem dan perancangan aplikasi yang 

terkomputerasasi, maka semua data dapat tersimpan dengan rapi, integrity 

terjamin, pengolah data atau informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat dan 

akurat dibandingkan cara yang belum menggunakan sistem dan aplikasi yang 

belum terkomputerisasi. 

Namun pemanfaatan  teknologi  informasi belum dimanfaatkan seefektif 

mungkin pada SD Qurrota A’yun Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul 

Yogyakarta dan masih ada yang menggunakan sistem manual untuk mendukung 

kegiatan operasional sehari-hari, baik administrasi sekolah, absensi, maupun 

penilaian, dan proses backup data sehingga membutuhkan  waktu yang cukup 

lama untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kurang teliti, salah perhitungan 

dalam penilaian. Selain itu sistem yang sedang berjalan pada SD Qurrota A’yun 

Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta ini menggunakan kertas 

yang kurang menunjang untuk jangka waktu yang panjang karena jumlah data 

guru dan siswa yang banyak maka data ditampung akan semakin besar, sehingga 

akan memperlambat kinerja sistem yang menyajikan informasi secara cepat dan 

tepat. Masalah lain timbul adalah pencarian data berdasarkan nilai yang tinggi 

untuk menentukan prestasi siswa apabila dilakukan secara tertulis maupun sistem 

manual akan memakan waktu yang cukup lama. 



Melalui skripsi ini yang berjudul “ SKRIPSI SISTEM INFORMASI NILAI 

BERBASIS WEB  MENGGUNAKAN FRAMEWORK YII STUDI KASUS SD 

QURROTA A’YUN . Dengan adanya aplikasi berbasis web ini maka akan tercipta 

pengolahan dan data nilai yang terorganisir, sehingga memudahkan dalam 

pengaksesan data, dan penyampaian informasi yang tersedia. 

1.2  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang diangkat pada latar belakang diatas,  maka 

masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat suatu aplikasi sistem informasi nilai sekolah yang 

dinamis, dan sederhana dan mudah digunakan. 

2. Bagaimana sistem informasi sekolah ini dapat membantu proses 

pencatatan data guru, data siswa, jadwal pelajaran  dan penilaian 

dengan menggunakan sistem berbasis web. 

1.3 Ruang Lingkup 

Supaya penelitian dalam tugas akhir lebih terarah dan memudahkan dalam 

pembahasan, maka perlunya adanya pembatasan masalah yaitu Perancangan 

sistem yang dibahas adalah sistem informasi yang berhubungan dengan : 

1. Studi Kasus di SD Qurrota A’yun Kecamatan Banguntapan Kabupaten 

Bantul Yogyakarta,  

2. Framework Yii untuk mengembangkan  aplikasi web 

3. Mencangkup profil sekolah, data siswa, nilai harian, nilai UTS, nilai 

UAS dan agenda sekolah. 

4. Rancangan keamanan sistem hanya sebatas melakukan Login. 



1.4 Tujuan 

 

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Menghasilkan rancangan sistem informasi nilai berbasis web yang ada 

di SD Qurrota A’yun Kecamatan Banguntapan Kabupaten bantul 

Yogyakarta. 

b. Dengan adanya sistem informasi  nilai berbasis web ini orangtua siswa 

dapat mengetahui  nilai anaknya melalui internet. 

 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

a. Menambah wawasan  penulis tentang teknologi pemprograman 

Framework Yii yang dapat diterapkan langsung dengan 

mengbangkan aplikasi web. 

b. Menciptakan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan 

untuk mengolah sistem sekolah serta melatih sumber daya yang 

ada untuk memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat 

saat ini. 

 

 

 



2. Bagi kampus 

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi 

baik teori maupun praktek yang telah diperoleh selama kuliah 

b. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan 

ilmunya dan sebagai bahan evaluasi. 

c. Memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam 

menghadapi dunia kerja sebenarnya. 

 

3. Bagi sekolah 

a. Aktivitas sekolah pada SD Qurota A’yun dapat tercatat dengan 

rapi dan efisien dalam membentuk media maupun tenaga. 

b. Membantu sekolah untuk memanfaatkan teknologi informasi 

yang harus dipakai pada era sekarang ini. 

c. Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terkait untuk 

mendapatkan informasi yang berhubungan dengan SD Qurrota 

A’yun. 

d. Membantu meningkatkan mutu pendidikan khususnya SD 

Qurrota A’yun Kelurahan Banguntapan Kecamatan Bantul 

Yogykarta, khususnya komputersasi yang berhubungan dengan 

pendidikan. 

 

 



1.6 Sistematika Penulisan       

 BAB  I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang mengenai latar belakang masalah, ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, metode yang 

akan digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan yang 

digunakan didalam menyusun skripsi. 

BAB  II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian yang 

menjadi dasar bagi pemecah masalah dan didapat dengan melakukan studi 

pustaka sebagai landasan dalam melakukan penelitian. 

BAB  III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan perancangan sistem  yang dipakai dalam 

penulisan skripsi 

BAB  IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

  Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembuatan sistem 

informasi web. 

BAB  V KESIMPULAN DAN SARAN 

   Bab ini adalah bab terakhir yang menyajikan kesimpulan dan 

saran dari apa yang telah diterangkan dan uraikan dari bab-bab 

sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


