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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Seiring dengan era globalisasi teknologi saat ini, kebutuhan informasi 

dalam dunia bisnis dan pendidikan menjadi sangat penting dalam menentukan 

kemajuan suatu perusahaan. Aktivitas yang baik pada suatu perusahaan atau 

teknologi pun sangat ditentukan oleh informasi yang tersedia. Untuk mengelola 

informasi yang tersedia dibutuhkan teknologi informasi yang dapat mengorganisir 

dengan baik data-data perusahaan secara terstruktur dan mudah dipahami dengan 

baik. Dengan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi, kumpulan data 

yang saling berhubungan satu sama lain dapat diorganisikan menjadi sebuah file, 

dimana data-data diorganisasikan kemudian disimpan ke dalam komputer untuk 

memudahkan pemakai dalam mengakses data.(ahmad, khoirul:2010). 

 Menggunakan sistem dan perancangan aplikasi yang terkomputerisasi, 

maka semua data dapat tersimpan dengan rapi, integrity terjamin, pengolahan data 

atau informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat dibandingkan cara 

yang belum menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi.(ahmad, 

khoirul:2010). 

 Pemanfaatan Teknologi Informasi belum dimanfaatkan seefektif mungkin 

pada Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Tanggamus dan masih ada yang 

menggunakan sistem manual untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, 

seperti dalam hal penilaian dan proses backup data sehingga membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk melakukan kegiatan-kegiatan penilaian. Kegiatan 



2 

 

penilaian terhadap siswa-siswi masih dilakukan secara manual sehingga 

menghasilkan data yang kurang akurat karena masih terdapat data yang berulang, 

kurang teliti, tidak tercatat, salah perhitungan dalam penilaian. Hal tersebut akan 

memperlambat kinerja sistem dalam menyajikan informasi. Masalah lain yang 

timbul adalah pencarian data berdasarkan nilai tertinggi untuk menentukan 

prestasi siswa yang apabila dilakukan secara tertulis maupun sistem manual akan 

memakan waktu. Selain itu, terkendalanya penyampaian informasi mengenai 

pelanggaran yang telah dilakukan siswa, selain penyampain dilakukan melalu 

surat tak menutup kemungkinan jika surat panggilan orangtua tersebut tidak 

sampai ditangan walimurid, maka dibuatlah SMS Gateway. Dengan menggunakan 

sistem informasi berbasis web dan SMS Gateway diharapkan dapat memudahkan 

pihak sekolahan dalam menyampaikan informasi.  

 Berdasarkan pemaparan masalah diatas, Madrasah Aliyah Mambaul Ulum 

Tanggamus perlu memiliki sebuah sistem yang dapat memudahkan guru dan 

siswa dalam memberikan dan mendapatkan informasi secara mudah dan cepat. 

Maka peneliti mengangkat judul laporan skripsi  “Sistem Informasi Akademik 

Pada Madrasah Aliyah (MA) Mambaul Ulum Tanggamus”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Meninjau dari topik pembahasan, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem informasi akademik ini dapat membantu proses 

pencatatan data guru, siswa, wali kelas, jadwal mata pelajaran dan 
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penilaian dengan menggunakan sistem berbasis web dan point pelanggaran 

BK melalui SMS Gateway.    

2. Bagaimana membuat suatu sestem informasi akademik yang sederhana 

dan mudah digunakan. 

1.3  Batasan Masalah 

 Sistem ini dibatasi dan difokuskan pada kegiatan prestasi siswa (nilai) 

yang meliputi data siswa, data guru, jadwal, dan serta SMS Gateway pelanggaran 

BK. Dan rancangan keamanan sistem hanya sebatas melakukan login. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi 

akademik yang lebih terintegrasi untuk penyajian informasi kepada siswa didik, 

guru maupun administrator mengenai nilai, kelas dan jadwal mata pelajaran. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Sekolah 

Aktivitas akademik pada MA Mambaul Ulum Tanggamus dapat tercatat 

dengan rapih dan efisien dalam bentuk media maupun tenaga. 

2. Bagi Siswa 

Memudahkan siswa untuk memantau hasil nilai secara online dimana pun 

tanpa terbatas waktu. 

3. Bagi Peneliti 

Menciptkan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk 

mengelola sistem informasi akademik di sebuah sekolah serta melatih 

sumberdaya yang ada untuk memanfaatkan teknologi yang sedang 

berkembang pesat pada era saat ini. 

1.6 Keaslian Penelitian 

 Penelitian tentang Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada MU 

Mambaul Ulum Tanggamus ini belum pernah dilakukan. Sebagai pendukung 

pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait 

berdasarkan jurnal penelitian pada Tabel 1.1 berikut. 
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Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Sebelumnya dan Penelitian Saat Ini 

No Nama Peneliti Judul 

Basik 

Penelitian 

Penelitian 

sebelumnya 

Penelitian saat ini 

1 

Sri Widiyanti , 

Wing Wahyu 

Winarno  , Andi 

Sunyoto 

Analisis Penerimaan 

Pengguna Sistem 

Informasi Akademik 

Berbasis Web Di 

Unisri Surakarta 

Action 

Reaserch 

Sistem ini 

hanya dapat 

dibuka pada 

saat-saat 

tertentu seprti 

pada saat 

pembagian 

nilai dan saat 

terdapat 

pengumuman

.  

Sistem ini dirancang agar user 

dapat melakukan akses setiap 

saat guna untuk memantau hasil 

belajar. 

2 

Tedi Kurnia , 

Dini Destiani , 

Asep  Deddy 

Supriatna 

Perancangan Sistem 

Informasi Akademik 

Nilai Siswa Berbasis 

Web SMK Cileduk 

Al-Musaddadiyah 

Garut 

Unified 

Approach 

(UA) 

Dirancang 

untuk media 

penyajian 

informasi 

tanpa 

mengutamak

an 

kemudahan 

user. 

Mengutamakan kemudahan 

siswa dan guru dalam 

melakukan penyajian informasi. 

 

 

 

 

3 Sudarmaji Perancangan Sistem - Sistem ini Dikembangkan kembali 
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Informasi Akademik 

Berbasis Web Pada 

Program Diploma III 

Manajemen Informatika 

UM Metro  

belum 

menggunaka

n metode 

pengembanga

n  dan perlu 

dilakukan 

pengembanga

n. 

menggunakan Framework 

CodeIgniter dan dikemas dengan 

penggunaan yang lebih friendly. 

4 Hendro Gunawan 

Rancang  Bangun 

Sistem Informasi 

Akademik Berbasis 

Web Sekolah Tinggi 

Ilmu Komputer Yos  

Sudarso Purwokerto 

- 

Sistem ini 

belum 

menggunaka

n metode 

pengembanga

n  dan perlu 

dilakukan 

pengembanga

n. 

Dikembangkan menggunakan 

Framwork CodeIgniter yang 

lebih baik. 
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5 

Nataniel Dengen, 

Dyna Marisa Kh 

Sistem Informasi 

Akademik Berbasis 

Web SMP Negeri 4 

Samarinda 

- 

Hasil output 

menampilkan 

informasi 

guru dan 

siswa  seperti 

biodata guru, 

biodata 

siswa, nilai 

dan jadwal. 

Dikembangkan kembali 

menggunakan Framework 

CodeIgniter dan dikemas dengan 

penggunaan yang lebih friendly. 

 


