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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat 

itu berjalan dengan baik sebagaiman mestinya sesuai dengan yang direncanakan, 

adakah hambatan yang terjadi dan bagaiman para pelaksana program itu mengatasi 

hambatan tersebut. Monitoring lebih menekankan pada pemantauan proses 

pelaksanaan dan Monitoring juga lebih ditekankan untuk tujuan akademik. 

Proses monitoring kegiatan akademik di SMK 1 Mutiara Natar  masih berjalan 

manual dan hasil monitoring masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk 

penyimpanan datanya, sehingga sistem belum mampu untuk melakukan pengecekan 

data secara otomatis. Selain itu, dalam mendapatkan laporan akademik masih 

membutuhkan waktu yang lama dan sulit untuk mendapatkannya dikarenakan data 

data akademik yang masih terpisah.  

Sistem Informasi Monitoring Akademik Siswa SMK Mutiara 1 Natar dapat 

disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang penelitian penulis adalah karena 

dibutuhkan adanya sebuah sistem yang digunakan untuk memantau dan memberikan 

penilaian kepada siswa yang dapat diakses oleh guru, siswa, dan orang tua siswa. 

Oleh karena itu penulis merancang dan mengembangkan sebuah sistem informasi 

monitoring akademik guna mempermudah guru dalam memberikan penilaian kepada 

siswa dan memudahkan orang tua siswa memantau kegiatan belajar anak. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian tersebut berhasil merancang dan 
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mengembangkan sistem informasi monitoring akademik sebagai sebuah sistem 

usulan yang dapat membantu memberikan informasi tentang hasil belajar anak, serta 

dapat memudahkan staf pengajar dalam mengolah data nilai secara akurat, yaitu 

sistem yang menggunakan website responsive dimana admin atau staff TU bisa 

mengelola data dari sistem yang ada di website dan kepala sekolah bisa melakukan 

monitoring pada smartphone.  

Berdasarkan pemaparan diatas penulis memberikan solusi untuk pembangunan 

sebuah sistem baru, dimana dalam sistem baru tersebut terdapat fasilitas-fasilitas 

berupa, penyimpanan data yang terintregasi dan akurat serta memudahkan staff TU, 

wali kelas, dan kepala sekolah dalam mengontrol sistem yang berjalan. Beberapa 

peneliti yang terkait yang menggunakan metode yang sama guna mendukung 

penilitan ini. 

Pada penelitian ini akan dirancang sebuah sistem monitoring akademik dan 

prestasi siswa dengan mengikuti tahapan-tahapan perancangan sistem metode 

prototype, sehingga sistem yang dibuat ini dapat membantu dan memudahkan pihak 

sekolah untuk memberikan layanan yang dapat langsung diakses  melalui kemajuan 

teknologi internet berupa web responsive. Sehingga  penulis dalam penelitian ini 

mengambil judul :“ Implementasi Web Responsive Pada Sistem Monitoring 

Akademik Ssiwa (Study Kasus: SMK Mutiara 1 Natar)” . 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam  penelitian ini adalah : 

Bagaimana cara membuat Sistem Monitoring Akademik yang memudahkan 

tenaga pengajar dalam memonitoring aktifitas akademik dan mengidentifikasi 

masalah yang ada?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah membuat Sistem Monitoring Akademik  yang dapat 

membantu tenaga pengajar dalam memonitoring aktifitas akademik. 

1.4 Batasan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini mencakup beberapa hal 

yang dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada di SMK 1 Mutiara Natar meliputi Staff 

TU, Wali Kelas, dan Kepala Sekolah. 

2. Data yang diolah pada aplikasi ini adalah data akademik tahun ajaran 2018. 

3. Monitoring yang dilibatkan antara lain : 

a Monitoring Keaktifan Siswa berdasarkan Nilai dan Absensi Siswa. 

b Monitoring Keaktifan Guru melalui Indeks Kerja Akademik Guru dan 

Absensi Guru. 

c Monitoring keaktifan kegiatan ekstrakulikuler. 
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d Monitoring Pelaksanaan Tugas Akhir berdasarkan hasil kompetensi 

setiap akhir semester. 

4. Keluaran yang akan dihasilkan dari pembuatan Sistem Monitoring 

Akademik ini adalah : 

a. Informasi Keaktifan Siswa berdasarkan Nilai dan Absensi Siswa. 

b. Informasi Keaktifan Guru melalui Indeks Kerja Akademik Guru dan 

Absensi Guru. 

c. Informasi keaktifan kegiatan ekstrakulikuler. 

d. Informasi Pelaksanaan Tugas Akhir berdasarkan hasil kompetensi 

setiap akhir semester. 

5. Sistem Monitoring Akademik ini hanya difokuskan dan diakses pada 

jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK 1 Mutiara Natar ini 

berbasis website. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu pendukung akademik yang 

dapat mempermudah penyaluran informasi disekolah SMK Mutiara 1 Natar, sehingga 

setiap siswa yang membutuhkan informasi tepat dan akurat dapat memperoleh 

informasi yang diinginkan secara cepat, dan efektif. Sistem yang dibuat tidak 

menggantikan model pembelajaran yang sudah ada, tetapi memperkuat dalam proses 
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memonitoring siswa melalui pengayaan konten dan pengembangan teknologi 

pendidikan. 

 


