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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan teknologi dan komunikasi 

semakin pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar 

berbasis teknologi informasi tidak terelakan lagi. Posisi teknologi tersebut 

semakin lebih penting ketika inovasi tersebut berhasil menggabungkan teknologi 

informasi dan telekomunikasi (misalnya internet). Dalam penerapan sebuah 

konsep yang biasa dikenal dengan nama e–learning dapat membawa pengaruh 

terhadap proses transformasi pendidikan yang bersifat konvensional ke bentuk 

digital. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ternyata membuat 

kinerja organisasi lebih efektif, efisien dan kompetitif (Akadun, 2009). 

SMA Negeri 7 Bandar lampung saat ini belum menggunakan media 

teknologi informasi untuk membantu kegiatan akademik. Semua proses kegiatan 

informasi jadwal kurikulum daftar pelajaran, materi pelajaran, pengolahan nilai 

siswa, dan pengolahan data guru semuanya dilakukan dengan media konvensional 

dengan menulis data nilai pada absensi dan form nilai untuk setiap guru mata 

pelajaran,  kemudian diolah menjadi nilai rapor. Penyajian informasi mengenai 

jadwal pelajaran dan materi-materi pelajaran juga berkaitan dengan tugas, latihan 

soal dan materi pembelajaran antara siswa dan guru hanya dapat dilakukan pada 

saat pertemuan dikelas dan lingkungan sekolah. Jika pertemuan serta 

penyampaian informasi antara siswa dan guru tidak terjadi maka proses 

pembelajaran dan pemberian informasi kepada siswa terhambat. 
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 Untuk meningkatkan kualitas operasional sekolah, kegiatan belajar 

mengajar dan pelayanan kepada siswa maka permasalahan yang muncul 

dibutuhkan suatu alternatif sistem akademik yang dapat mengintegrasikan data 

guru, informasi, dan data rekaman prestasi agar berimbas baik terhadap kualitas 

informasi dan data data yang yang termanajemen dengan baik. Sistem Informasi 

Akademik nantinya akan memberikan tingkatan akses pengguna terhadap data-

data tersebut, tidak semua pengguna dapat mengakses data tertentu dan 

melakukan perubahan terhadapnya. Sehingga masing-masing pengguna hanya 

akan memperoleh hak kuasa terhadap informasi tertentu, hasil akhir proses 

mendapatkan informasi dan pencarian serta pengolahan data-data dalam kegiatan 

belajar megajar dapat dengan mudah diakses. Berdasarkan uraian di atas maka 

dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil judul “Sistem Akademik 

Berbasis Web menggunakan code igniter pada SMA Negeri 7 Bandar 

Lampung”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat 

dibuat beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Bagimana cara mengatasi sistem akademik pada SMA Negeri 7 Bandar 

Lampung yang belum menggunakan teknologi informasi ? 

2. Apakah sistem pengolahan nilai dapat membantu proses dan juga publikasi 

nilai pada SMA Negeri 7 Bandar Lampung ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan menjadi lebih terarah pada pokok permasalahan, maka 

peneliti hanya membahas mengenai sistem akademik berbasis web menggunakan 

code igniter pada SMA negeri 7 Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini fokus pada sistem penilaian (rapor) pada SMA Negeri 7 

Bandar Lampung 

2. Pada penilaian raport aplikasi ini memiliki parameter penilaian tetap, yaitu 

dari nilai tugas, nilai ulangan harian, nilai UTS, dan nilai UAS untuk SMA 

saja. 

3. Pengolahan data meliputi raport, data siswa, data guru, absensi, Mata 

pelajaran, jadwal pelajaran, dan data kelas.  

4. Aplikasi dikembangkan berbasis Web  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah terwujudnya sistem informasi akademik 

berbasis web pada menggunakan code igniter pada SMA Negeri 7 Bandar 

Lampung Sehingga membantu dalam penyampaian informasi akademik, 

pencarian data, dan pengolahan data. 

 

1.5 Manfaat/Kontribusi Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti sesuai dengan sistem yang akan 

dibuat adalah : 

1. Bagi sekolah dapat mengoptimalkan kinerja guru untuk memudahkan dalam 

proses penginputan, pengecekan, dan laporan pada hasil akhir nilai semester 
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2. Bagi siswa dapat dengan mudah memperoleh informasi seputara akademik 

dan nilai yang dibutuhkan untuk kepentingan informasi hasil akhir nilai 

semester 

3. Memudahkan bagi orang tua yang memiliki rutinitas pekerjaan yang padat 

dapat tetap memantau perkembangan prestasi akademik anak dalam proses 

pembelajaran di sekolah melalui sistem aplikasi yang dapat diakses dimana 

saja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


