
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seperti yang telah kita ketahui bersama dunia teknologi informasi yang 

semakin berkembang ke semua bidang, baik dalam dunia pendidikan, dunia 

hiburan, dunia bisnis bahkan dunia pemerintahan dan banyak hal lagi, 

pemanfaatannya yang sangat membantu sebagai faktor penunjang dalam hal 

keberlangsungan pengoptimalan disemua bidang yang sudah menjadikan 

kemajuan teknologi informasi ini sebagai bagian dari kegiatannya. Dengan 

berkembangnya dunia Information Technology (IT) mendorong banyak pihak 

untuk ikut serta menjadi bagian dari salah satu pengaruh era globalisasi ini. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Padang Gelugur terletak di 

Jalan Medan-Padang Muara Bangun Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten 

Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah 

unggulan di Kecamatan Padang Gelugur dan sampai saat ini data yang didapat 

dari SMAN 1 Padang Gelugur jumlah siswa perbulan September 2017 adalah 

sebanyak 795 siswa dan jumlah guru sebanyak 60 orang. 

Berdasarkan wawancara dengan Derfinia Muniesa Tampubolon, S.Pd 

selaku Kepala Sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017 di SMAN 1 

Padang Gelugur telah dapat disimpulkan permasalahan seperti pengolahan data 

siswa, data guru, data mata pelajaran, data jadwal pelajaran dan data kelas serta 

data nilai siswa yang sekarang dirasakan masih kurang efektif dan cara peng-

input-an data siswa dan data nilai siswa dalam penyimpanannya membutuhkan 

waktu yang lama dan terjadi penumpukan data yang diarsipkan. Contohnya peng-

input-an data nilai siswa yang masih secara manual dengan memakai microsoft 

excel dan ada yang masih menggunakan tulisan tangan sehingga memerlukan 

waktu yang lebih banyak. Adapun permasalahan yang sering terjadi yaitu dalam 

sistem pendaftaran siswa baru, sistem pembagian kelas, sistem penjadwalan 

pelajaran dan sistem penilaian dan seringnya terjadi kesalahan dalam proses 
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pengolahan data akademik, dikarenakan masih menggunakan proses pencatatan 

lewat kertas, sehingga perlu waktu yang cukup lama dalam pencarian dan 

pembuatan laporan, banyaknya penumpukan kertas dan dokumen sehingga sering 

kali terjadi kehilangan dan atau kerusakan pada dokumen tersebut. Lambatnya 

proses pendaftaran siswa sehingga mengakibatkan lambatnya proses pembuatan 

laporan data siswa baru dan pembagian kelas, belum adanya sistem khusus untuk 

pembuatan jadwal pelajaran sehingga dalam pembuatan jadwal pelajaran 

memerlukan waktu yang cukup lama, lambatnya proses pengolahan nilai sehingga 

mengakibatkan lambatnya pembuatan daftar nilai siswa. 

Berdasarkan uraian di atas maka dirancang sebuah sistem informasi 

dengan memanfaatkan teknologi, dengan maksud dan tujuan untuk memudahkan 

pengolahan data siswa, data guru, data mata pelajaran, data jadwal pelajaran dan, 

data kelas serta data nilai siswa sehingga dapat diperoleh hasil yang cepat, tepat, 

akurat, efektif dan efisien sehingga kegiatan akademik akan berjalan lebih 

terstruktur dan informatif. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, 

maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul “Perancangan 

Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Padang Gelugur. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan pokok yaitu “Bagaimana cara membuat sebuah sistem 

informasi akademik pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang Gelugur”. 

1.3. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang ada di SMAN 1 Padang Gelugur, 

maka penulis memberikan batasan terhadap ruang lingkup masalah yang akan 

dibahas: 

1. Perancangan sistem menggunakan metode Unified Software Development 

Process (USDP) sampai pada tahap Contruction. 
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2. Sistem ini mengolah data siswa, data guru, data kelas, data pelajaran dan 

jadwal pelajaran serta data nilai siswa di SMAN 1 Padang Gelugur. 

3. Sistem berbasis web dan pembuatan sistem menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan Database MySQL. 

4. Perancangan pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan 

Unified Modelling Language (UML). 

5. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi 

pustaka. 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk membuat model sistem informasi akademik yang baik. 

2. Untuk mempermudah kinerja petugas untuk mengelola data akademik 

yang berupa data siswa, guru, kelas, pelajaran dan jadwal pelajaran serta 

nilai siswa. 

3. Untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan laporan. 

4. Untuk memperkenalkan teknologi pengolahan data yang berupa sistem 

informasi akademik berbasis web. 

1.5. Manfaat 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mempermudah terstrukturnya data yang akan tersimpan. 

2. Meningkatkan kinerja petugas dalam pengolahan data akademik yang 

berupa data siswa, guru, kelas, pelajaran dan jadwal pelajaran serta nilai 

siswa. 

3. Mempermudah kepala sekolah dalam melihat laporan akademik sekolah. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 

enam bab yang diuraikan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir ini yang 

meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat dari pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori teori yang berhubungan dengan 

pembahasan Tugas Akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang 

dilakukan dalam penyusunan Tugas Akhir yang dibuat. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang analisa sistem yang sedang 

berjalan dan melakukan perancangan terhadap sistem informasi 

akademik yang akan dikembangkan. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, 

lingkungan implementasi dan hasil dari implementasi serta 

menjelaskan pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran saran penulis kepada pembaca, sistem 

informasi akademik yang dibuat ini dapat dikembangkan lagi 

menjadi lebih baik. 


