
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kehadiran  Peraturan Pemerintah No. 19  tahun 2005  tentang Standar 

Nasional Pendidikan  dapat dipandang sebagai  tonggak penting untuk menuju 

pendidikan nasional  yang terstandarkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut 

dikatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal 

tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, Standar Nasional Pendidikan 

memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dan 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga 

pengisi pembangunan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta 

menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. (Parwati, 

Yudana, & Dantes, 2013) 

 Pendidik  dan  tenaga kependidikan sebagai pihak yang berkepentingan   

secara   operasional   dan mental harus dipersiapkan dan ditingkatkan dalam segi 

profesionalnya,  karena hanya dengan  demikian   kinerja   mereka   dapat  efektif.  

Apabila  standar  seorang  pendidik dan  tenaga  kependidikan  sudah  sesuai dan 

kinerja pendidik telah efektif, maka tujuan pendidikan akan tercapai. Selain itu 

kepala sekolah merupakan bagian yang memiliki peran strategis dalam 

meningkatkan keberhasilan suatu program yang diselenggrakan dalam suatu 
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organisasi sekolah. Dan kepala sekolah juga memiliki kebijakan dalam 

pengambilan keputusan  sekolah tersebut. Sama halnya dengan peran seorang 

manajer didalam suatu perusahaan. Dalam mengambil suatu keputusan, manajer 

atau kepala sekolah akan membutuhkan data dan informasi yang lengkap, tepat 

dan akurat. Dimana data atau informasi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya 

dan memiliki sumber yang nyata atau valid. Dalam arti lain, data atau informasi 

tersebut merupakan data dan informasi yang asli atau tidak dimanipulasi.  

 Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangat mempengaruhi 

pola fikir dan tingkah laku masyarakat. Tidak hanya dalam dunia bisnis, tetapi 

juga dalam bidang pendidikan. Sudah banyak penggunaan teknologi dalam dunia 

pendidikan contohnya e-learning, penginputan data, pengolahan data dan lain-

lain. Tentu saja, teknologi tersebut sangat membantu aktivitas-aktivitas dalam 

bidang pendidikan. Tidak hanya dimudahkan, bidang pendidikan menggunakan 

teknologi juga sangat diuntungkan dari segi biaya dan waktu. Dan tidak 

dipungkiri bahwa kemajuan teknologi sistem informasi dapat meningkatkan mutu 

dan kualitas suatu organisasi, baik itu perusahaan maupun sekolah. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa keterkaitan teknologi dalam bidang 

pendidikan sangat berpengaruh dalam peningkatan mutu dan kualitas sekolah.  

(Endar, Nursanti, & Handoko, 2015) 

Saat ini Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Tegal Mukti belum memiliki 

suatu sistem informasi yang mendukung aktivitas atau kegiatan sekolah, termasuk 

sistem informasi untuk pengelolaan dan pengolahan data akademiknya. Dimana 

proses-proses yang dilakukan masih secara manual.  Seperti nilai yang telah 

direkap hanya disimpan dibuku nilai. Hal ini menyulitkan proses pencarian data 
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nilai saat dibutuhkan. Selain itu, sistem absensi juga masih menggunakan buku 

absensi. Dimana buku absensi juga bisa hilang dan rusak sewaktu-waktu. Data 

siswa, data guru, dan data-data akademik lainnya sudah disimpan di aplikasi 

Microsoft Excel, tetapi data-data tersebut masih dalam dokumen yang tersebar. 

Pencarian dalam file yang terpisah dapat memungkinkan terjadinya kesalahan 

dalam kerangkapan laporan. Maka dari itu, dibutuhkan suatu sistem informasi 

yang dapat membantu pihak sekolah dalam mengelola dan mengolah data-data 

tersebut. Apabila data-data dapat dikelola dengan baik, maka pengambilan 

keputusan sekolah juga akan lebih mudah terlaksana. Maka dari itu, penulis 

merancang sebuah “Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Web di 

Sekolah Dasar Negeri 01 Tegal Mukti”, dimana sistem informasi ini akan 

mempermudah pihak sekolah dalam  mengelola data-data manejerial untuk 

mendukung dan membantu proses aktivitas sekolah agar lebih cepat, tepat dan 

tidak memakan banyak waktu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis mendapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah proses pengolahan dan penyajian data pada SDN 01 Tegal 

Mukti ? 

2. Bagaimanakah cara mengembangkan Sistem Informasi Manajemen 

terkait sistem akademik sekolah berbasis web di SDN 01 Tegal Mukti ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, seperti : 

1. Sistem yang dibangun hanya meliputi bidang akademik. Seperti data 

sekolah, kurikulum, data siswa, data guru, tahun ajaran, program 

pengajaran,mata pelajaran, jadwal pelajaran, data kelas, absensi, 

penilaian, dan finalisasi. 

2. Sistem informasi data guru hanya mencakup data pribadi guru, jenjang 

kuliah, dan status mengajar. 

3. Data siswa hanya mencakup informasi biodata siswa, beserta data orang 

tua, dan sekolah asal. 

4. Sistem informasi penilaian mencakup hasil rekapan nilai per satu 

semester. 

5. Dan data absensi hanya mencakup laporan data siswa dan guru yang 

tidak hadir di sekolah (absen). 

6. Program pengajaran berisi bahan mengajar dan tugas yang akan 

disampaikan oleh guru kepada siswa. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan hasil analisis terkait pengolahan  data-data akademik 

sekolah. 

2. Untuk mendapatkan suatu aplikasi berbasis web yang dapat mengolah, 

mengelola, dan menampilkan data-data akademik sekolah. 
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1.5 Manfaat penelitian  

1. Bagi penulis 

Penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas pola fikir 

dalam meneliti suatu obyek. Serta penulis dapat mengembangkan dan 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan. 

2. Bagi Institusi (FTIK Universitas Teknokrat Indonesia) 

Sebagai sarana untuk mengembangkan imu pengetahuan yang ada. 

Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menemukan suatu 

penemuan dan inovasi baru ataupun penyempurnaan penemuan dan 

inovasi yang sudah ada. 

3. Bagi organisasi atau pihak sekolah 

1. Dapat mempermudah pihak sekolah dalam pencarian data. Baik itu 

data siswa, data guru, maupun data yang berkaitan dengan 

akademik. 

2. Dapat membantu memanage data sehingga akan didapatkan 

informasi yang mudah, rapi dan dapat digunakan sebagai sarana 

pertimbangan pengambilan keputusan. 

 

 

 

  

 


