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1.1       Latar Belakang 
 

Perkembangan teknologi informasi kini semakin pesat tidak terkecuali di 

Indonesia, dengan berkembangnya teknologi informasi hampir semua kebutuhan 

manusia yang berkaitan dengan pekerjaan di suatu perusahaan, perdagangan serta 

perguruan   tinggi   sangat   membutuhkan   teknologi   informasi   dan   seiring 

berjalannya waktu juga teknologi informasi memiliki peran penting terhadap 

sekolah (Pratiwi et al., 2020). Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat 

membawa kita memasuki sebuah dunia baru, dunia dimana informasi memegang 

peranan yang penting dalam kehidupan, salah satu hasil dari kemajuan teknologi 

adalah dengan adanya website yang saat ini banyak digunakan untuk menunjang 

kebutuhan-kebutuhan tertentu (Solahudin, 2021). Pengelolaan informasi yang 

cepat, tepat dan akurat dinilai sangat peting karena dapat membantu 

berkembangnya sebuah lembaga maupun instansi khususnya dalam instansi 

pendidikan (Masturoh et al., 2019). 

Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  Negeri  28  merupakan  salah  satu 

instansi pendidikan tingkat sekolah menengah pertama yang sangat diminati yang 

beralamat di Bandar Lampung. Namun setelah peneliti melakukan wawancara 

kepada Kepala Sekolah ternyata masih ada permasalahan berkaitan dengan 

pengolahan data nilai yang masih menggunakan pencatatan manual yaitu wali 

kelas harus menginputkan kembali data nilai yang telah diberikan oleh guru 

masing-masing mata pelajaran, lalu setelah wali kelas selesai menyelesaikan 

perekapan data nilai siswa yang diberikan oleh guru masing-masing matapelajaran 

maka wali kelas akan menyerahkan nilai siswa kepada Staff TU untuk dilakukan
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pembuatan raport. Menurut Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 28 Bandar 

Lampung, dengan proses pengolahan data nilai yang sangat komplek dan masih 

dilakukan secara manual ini akan mengakibatkan sulitnya mengelola data nilai 

jika  saat  data  nilai  sangat  dibutuhkan.  Disamping itu  pula,  proses  kerja  wali 

kelas/guru  juga menjadi  lambat  dan  terhambat  apabila terjadi  kesalahan  yang 

disebabkan human error dalam proses pencatatan maupun pengelolaan data 

berskala besar  yang mengakibatkan pembagian  raport  nilai tidak  tepat  waktu 

diserahkan kepada siswa atau orang tua. masalah lain yang muncul yaitu belum 

adanya media online untuk memberikan informasi berkaitan jadwal mengajar guru 

dan informasi jadwal matapelajaran, setiap kali guru ingin melihat jadwal harus 

melihat pada papan pengumuman sekolah. 

Dengan masalah yang di sampaikan oleh stakeholder terkait yaitu kepala 

sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 28 Bandar Lampung 

membutuhkan sistem informasi akademik yang diharapkan dapat memudahkan 

dalam pengelolaan data nilai dan jadwal guru SMP. 

 

 
 

1.2       Rumusan Masalah 

 
Rumusan masalah yang terdapat pada sistem informasi akademik di 

Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  28  Bandar  Lampung  masih  manual  atau 

belum menggunakan sistem informasi akademik berbasis web. Sehingga dapat 

dirumuskan permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana membangun 

sistem informasi akademik dalam pengolahan data nilai dan pengolahan jadwal 

berbasis  web  pada  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  Negeri  28  Bandar 

Lampung.
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1.3       Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem informasi akademik pada Sekolah 

Menengeh Pertama (SMP) Negeri 28 Bandar Lampung, yang diharapkan dapat 

memudahkan staff tatausaha (TU) dan guru dalam melakukan pengolahan data 

nilai dan data pengolahann data jadwal guru. 

 
 

1.4       Batasan Masalah 

 
Untuk menghindari penelitian yang tidak terarah dan sekaligus menghemat 

waktu maka penulis membuat batasan masalah antara lain. 

1.   Sistem  yang  akan  dibangun  dalam  penelitian  ini  difokuskan  untuk 

pengolahan data nilai dan pengolahan jadwal guru. 

2.   Untuk  objek  penelitian  ini  yaitu  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP) 

Negeri 28 Bandar Lampung. 

3.   Sistem  informasi  akan  dikembangkan  berbasis  website  dengan  bahasa 

pemrograman PHP dan Javascript serta Sql sebagai Database nya. 

4.   Sistem mengelola data siswa, guru, pengolahan data nilai, jadwal mengajar 

guru. 

 
 

1.5       Manfaat Penelitian 

 
Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian yang akan dilakukan 

sebagai berikut: 

1.   Menghasilkan  sistem  informasi  yang  dapat  menyajikan  informasi  data 

nilai yang akurat untuk mendukung tugas dan fungsi manajemen sekolah,
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khususnya dalam pengolahan data nilai dan jadwal guru yang berada pada 

 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 28 Bandar Lampung. 

 
2.   Mengetahui  dan  menghasilkan  laporan  nilai  yang  cepat,  dan  akurat 

sehingga pembagian raport dapat dilaksanakan secara real time. 

3.   Mempercepat kerja admin/operator dan wali kelas/guru dalam mengolah 

data nilai siswa dan jadwal guru. 

4.   Meminimalisir    kesalahan-kesalahan    yang    akan    terjadi    pada    saat 

pengolahan data nilai dan jadwal guru/matapelajaran. 

5.   Data siswa yang dimiliki terjamin keamanan dan meminimalisir resiko 

kehilangan data. 

6.   Membantu mengetahui perkembangan anak didiknya dengan cepat dengan 

melihat hasil nilai. 

7.   Menjadi media untuk membagikan informasi berkaitan dengan nilai siswa 

dan jadwal mengajar guru. 


