
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu proses pengembangan anak menjadi 

dewasa, pendidikan juga merupakan modal utama bagi suatu bangsa 

dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

dimilikinya (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Di era globalisasi 

seperti saat ini kemajuan di bidang teknologi informasi berkembang 

sangat cepat apalagi diiringi dengan makin maraknya internet di 

kalangan masyarakat yang makin global ini. Sehingga proses 

pembelajaran yang baik akan menciptakan hasil yang berkualitas dan 

mampu bersaing dengan sekolah – sekolah lain, serta dapat 

berkesinambungan terhadap proses dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran dan akhirnya diperoleh informasi nilai 

yang lengkap. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pesisir Utara 

merupakan lembaga pendidikan yang berada di Kecamatan Pesisir 

Utara Kabupaten Pesisir Barat. SMP N 1 Pesisir Utara telah berdiri 

sekitar 30 tahun yang lalu. SMP N 1 Pesisir Utara merupakan lembaga 

pendidikan yang bertugas menangani kegiatan – kegiatan yang 

berkaitan dengan pendidikan, tujuan utama seperti yang diketahui 

bersama untuk mencerdaskan  kehidupan bangsa.  
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Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dibangun 

untuk mengelola data – data akademik sehingga memberikan 

kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik 

kampus/sekolah secara online (Balelol, 2013). Di dunia teknologi 

pendidikan tidak hanya berhubungan dengan internet saja tetapi bisa 

juga dilihat dari sistem atau bagaimana cara pengolahan suatu data di 

sekolah seperti permasalahan yang dihadapi SMP N 1 Pesisir Utara 

dimana data yang dimiliki belum terintegrasi dengan baik. 

Di Provinsi Lampung tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat masih 

banyak lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta yang belum 

memanfaatkan teknologi yang sudah ada, dikarenakan keterbatasan 

fasilitas dan sumber daya manusia diantaranya SMP N 1 Pesisir Utara. 

Selama ini pengolahan data akademik di SMP N 1 Pesisir Utara masih 

dilakukan secara konvensional, yaitu data diolah dengan pencatatan di 

buku induk. Pengolahan ini tidak mampu mencegah terjadinya 

pengulangan data yang dibukukan. Pengulangan data menyebabkan 

kurang efisien dalam pembukuan dan sering terjadi kesalahan pada 

hubungan data satu dengan data lainnya. Dan pengarsipannya di 

simpan pada lemari, hal ini mempersulit pencarian data apabila 

diperlukan sewaktu – waktu. SMP N 1 Pesisir Utara cara penilaiannya 

masih berlandaskan kurikulum 2013 dan masing – masing guru harus 

menyerahkan nilai – nilai siswa ke wali kelas dengan selembaran 

kertas. Pengolahan nilai rapor siswa masih menggunakan program 
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yang belum terintegrasi dengan database, sehingga mempersulit guru 

dan wali kelas untuk mengontrolnya. 

Untuk meningkatkan proses kegiatan yang berlangsung pada SMP 

N 1 Pesisir Utara. Adanya sarana komputer sangatlah dibutuhkan 

sebagai alat bantu kelancaran pekerjaan selain itu dengan komputer 

juga dapat digunakan sebagai media penyimpanan yang akan 

menghasilkan informasi. Dengan tujuan agar  absensi siswa dan 

pengolahan nilai siswa dapat diolah secara efektif dan efisien sehingga 

bisa langsung diakses serta informasi dapat tersampaikan dengan baik. 

Atas dasar latar belakang tersebut penulis memberikan solusi 

dengan membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan database MySQL untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Dan berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis mengambil judul 

“Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri 1 Pesisir Utara”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimana membuat sistem informasi akademik berbasis web 

pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pesisir Utara 

sehingga dapat digunakan dalam penyajian absensi siswa dan 

pengolahan nilai siswa dengan cepat? 
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2. Bagaimana membuat dan merancang sistem informasi akademik 

berbasis web pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 

Pesisir Utara dengan pengoperasian yang mudah dan memberikan 

informasi akademik sesuai dengan kebutuhan? 

 

1.3.Batasan Masalah 

Batasan Masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi akademik ini hanya sebatas pada absensi siswa 

dan pengolahan nilai siswa dengan data yang dibahas data siswa, 

data nilai, data mata pelajaran, data absensi, data guru dan data 

perpustakaan. 

2. Sistem berbasis web dengan metode pengembangan System 

Prototyping dan dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL. 

3. Perancangan sistem menggunakan perancangan terstruktur dengan 

pemodelan Data Flow Diagram (DFD). 

 

1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membuat suatu Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pesisir Utara agar 

dapat melakukan absensi dan pengolahan nilai siswa dengan baik 

sehingga tercipta keakuratan data dan efisiensi dalam bekerja. 
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2. Membuat dan merancang sistem informasi akademik berbasis pada 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pesisir Utara dengan 

pengoperasian yang mudah dan memberikan informasi akademik 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

1.5.Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Dapat meningkatkan mutu pelayanan pada Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri 1 Pesisir Utara. 

2. Dapat mempercepat pengolahan nilai siswa Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri 1 Pesisir Utara dan penyajian informasi 

yang dibutuhkan. 

3. Dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap guru maupun 

siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pesisir Utara. 

 

1.6.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi 

masalahnya adalah: 

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pesisir Utara belum 

menggunakan program yang terintegrasi dengan database, yakni 

masih menggunakan Microsoft Office Word dalam absensi dan 

pengolahan nilai siswa. 

2. Pengumpulan nilai masih melakukan cara konvensional. 
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1.7.Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran untuk bahan acuan dalam penyusunan 

penelitian Skripsi, sistematika penulisan yang digunakan terbagi 

dalam beberapa bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

  tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan  

  sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini diuraikan mengenai pengertian dasar judul dan 

definisi yang terdapat dalam literatur yang berupa buku 

dan jurnal – jurnal serta pengertian menurut pada ahli 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang 

dimana penjabaran mengenai kerangka pemikiran dan 

tahapan penelitian yang akan dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian yang digunakan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai proses absensi dan penilaian 

terhadap data siswa pada sistem informasi akademik 
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berbasis web berdasarkan pengumpulan data dengan 

menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini berisikan simpulan dari apa yang 

dibahas dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya 

diberikan saran yang diharapkan mampu digunakan dalam 

menyelesaikan masalah mengenai tingkat kematangan 

keamanan data pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Negeri 1 Pesisir Utara. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


