
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 

mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 

berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan 

untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang 

strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi menggunakan 

seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk 

menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan 

kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan 

diakses secara global. 

Dalam dunia pendidikan, teknologi komputer menjadi susatu kebutuhan 

yang mendasar, pengguanaan komputer untuk pekerjaan yang berkaitan dengan 

manajemen sekolah dan administrasi juga sangat dibutuhkan untuk 

meminimalisir kesalahan yang terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara 

manual, salah satu peerapan teknologi informasi adalah suatu sistem informasi 

akademik sekolah. Sistem Informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi 

yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan (as 

cited in Saraswati, 2013). Sedangkan sistem informasi akademik sekolah adalah 

suatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengolahan data-data akademik 

serta pengolahan data yang baik, rapi, dan terorganisir dalam sebuah lembaga 

pendidikan dengan penerapan teknologi komputer (as cited in Pandanwangi, 

2014). Sistem informasi akademik sekolah diperlukan sekolah agar dapat 

memberikan layanan optimal terhadap siswa dan pekerjaan yang berhubungan 

dengan administrasi dan manajemen sekolah bidang akademik dapat 

terselesaikan dengan baik dan lebih cepat serta kesalahan yang diakibatkan oleh 

manusia dapat diminimalisir demikian juga yang terjadi di Sekolah Menengah 
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Pertama Negeri 24 Pekanbaru (SMPN 24 Pekanbaru).  

SMPN 24 Pekanbaru didirikan pada tanggal 10 April 1994, yang beralamat 

di Jl. Sri Amanah Palas Rumbai Pekanbaru Riau. SMPN 24 Pekanbaru sekarang 

ini dikepala sekolahi oleh Abdul Gani, SMPN 24 Pekanbaru menggunakan 

kurikulum ajar K-13, saat ini SMPN 24 Pekanbaru memiliki 585 siswa dan 27 

tenaga pengajar. Agar dapat memberi pelayanan yang lebih maksimal, maka 

dibutuhkan sebuah sistem penunjang kegiatan akademik yang mampu 

memberikan efisiensi dan meminimalisir kesalahan sehingga SMPN 24 Pekanbaru 

dapat menjadi Sekolah Menengah Pertama terbaik di Pekanbaru. 

Saat ini di SMPN 24 Pekanbaru Proses belajar mengajar yang dilakukan di 

kelas berupa teori. Dalam proses pembelajaran ini segala aspek yang dilakukan 

siswa akan dinilai oleh setiap guru bidang studi dan walikelas. Dalam hal ini 

nantinya seluruh nilai akan diakumulasikan ke dalam ms.excel berupa leger (buku 

daftar nilai asli siswa sebelum dipindahkan ke dalam buku laporan pendidikan) 

sehingga segala nilai dari guru bidang studi terangkum menjadi satu file oleh wali 

kelas. File ini nantinya akan diserahkan pada bagian kurikulum dan tata usaha 

untuk diarsipkan. Tahap selanjutnya rapor akan dibuat berdasarkan data legger 

yang sudah ada. Administrasi pada bagian tata usaha juga merupakan hal penting 

yang ada pada SMPN 24 Pekanbaru Karena mencatat setiap data siswa, tenaga 

pengajar, dan staf yang ada di lingkungan SMPN 24 Pekanbaru. Karena itu perlu 

ada perhatian yang penting pada setiap kegiatan yang ada pada SMPN 24 

Pekanbaru yang saat ini masih dikelola secara konvensional. Sebuah sistem 

informasi merupakan salah satu usulan yang sesuai dengan keadaan yang 

diceritakan Karena memiliki efisiensi dan ketelitan yang tinggi serta 

meminimalisir kehilangan data Karena bencana seperti kebakaran dan sebagainya. 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka topik ini layak dijadikan sebagai 

penelitian tugas akhir dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Akademik Sekolah Berbasis Web (Studi Kasus: Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 24 Pekanbaru)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah yang diteliti yaitu bagaimana merancang dan membangun 

sistem informasi akademik. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan Sistem Informasi Akademik diperlukan batasan 

masalah yang jelas agar pembahasan yang dilakukan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Batasan masalah penelitian ini yaitu: 

1. Sistem dibangun dalam bentuk perangkat lunak berbasis web 

menggunakan PHP dan MySQL database sebagai Penyimpanan data. 

2. Dalam mendesain alur program menggunakan Unfied Modeling 

Languange (UML).  

a. Class Diagram 

b. Use Case Diagram 

c. Activity Diagram 

d. Sequence Diagram 

3. Tidak dilakukan mengenai pembahasan analisa dan penelitian tentang 

keamanan sistem. 

4. Sistem akan menggunakan waterfall dalam metode pengembangan sistem 

namun tidak sampai kepada tahap Operation dan Maintenance. 

5. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan metode Blackbox Testing 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengembangkan suatu sistem informasi Akademik Sekolah yang 

membantu dan memudahkan pembuatan laporan. 

2. Membangun sebuah sistem informasi Akademik Sekolah yang dapat 

menampilkan data nilai siswa, absensi siswa, penjadwalan guru, dan 

laporan. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang dapat 

diambil. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 

1. Guru dan wali kelas lebih mudah dalam mengelola nilai. 

2. Dapat memudahkan bagian tata usaha dalam mengelola informasi 

akademik sekolah. 

3. Memudahkan Siswa dan Wali Murid dalam mengakses informasi dan 

nilai-nilai dari sekolah. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan Tugas 

Akhir yang akan dibuat :  

BAB I  PENDAHULUAN  

Berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori umum dan khusus yang  

berhubungan dengan tugas akhir sebagai landasan dalam 

penyusunan tugas akkhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang tahapan-tahapan penelitian, dimulai dari studi 

pendahuluan, tahapan pengumpulan data, metode yang digunakan, 

perancangan perangkat lunak, sampai implementasi dan pengujian 

sistem. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan akhir atau output penelitian yang 

diteliti dan akan diselesaikan atau dihasilkan, dapat disajikan 

dalam bentuk gambar dengan disertai penjelasan atau keterangan 

yang lengkap.  
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BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi yang terdiri dari 

batasan implementasi, lingkungan implementasi, hasil 

implementasi. 

BAB VI PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penelitian. 


