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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan sebuah sistem informasi jarak jauh yang memberikan 

hak akses khusus bagi anggotanya sudah banyak yang menggunakannya. 

Teknologi informasi merupakan alat untuk mempermudah, mempercepat, dan 

merapikan pekerjaan. Selain dari itu, teknologi informasi juga memungkinkan 

sebuah informasi dapat diakses dalam waktu nyata (realtime) tanpa dibatasi 

dengan ruang dan waktu. Dunia pendidikan tak luput dari kebutuhan akan 

teknologi informasi.  Teknologi informasi tidak hanya merupakan kebutuhan yang 

sangat vital bagi sebuah institusi pendidikan, akan tetapi juga memberikan nilai 

lebih bagi institusi tersebut.  

Sistem Informasi Akademik Sekolah (SIAS) adalah sebuah program 

pengelolaan informasi akademik sekolah. Sistem informasi akademik pada SD N 

38 Pangkalpinang yang beralamatkan di Jalan Bedukang Raya Pasir Garam 

Pangkalpinang, khususnya dalam hal pengolahan data siswa, mulai dari 

memasukkan data (input), mengubah data dan menampilkan data (output).  Sistem 

informasi ini memiliki fasilitas pelaporan nilai dan absensi siswa dari pengajar 

kepada bagian administrasi secara langsung.  SD N 38 Pangkalpinang salah satu 

sekolah yang belum memiliki sistem informasi ini dirasa sangat memerlukan 

program pengelolaan sistem informasi akademik guna memberikan kemudahan 

baik kepada pengajar dalam menginformasikan pelaporan keaktifan siswa.   

Dengan begitu proses pelaporan data nilai dan absensi keaktifan siswa dapat 

diinformasikan dengan cepat.  Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa sistem informasi sangat diperlukan dalam dunia pendidikan 

khususnya yang menyangkut akademik kesiswaan dengan memanfaatkan sistem 

komputerisasi yang diolah dengan menggunakan bahasa pemrograman.  Hal-hal 
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di atas menjadikan motivasi bagi pengembang untuk membangun sebuah sistem 

yang sangat dibutuhkan oleh institusi pendidikan dalam membantu proses 

administrasi akademik, pengembang juga menerapkan standar untuk sistem 

informasi administrasi akademik sekolah. Pengembang membangun sistem 

informasi akademik sekolah yang mengakomodasi kebutuhan sekolah dan sangat 

mudah untuk digunakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana merancang dan membuat Sistem Informasi 

Akademik di SDN 38 Pangkalpinang”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalahnya antara lain:  data siswa, data guru, data mata 

pelajaran, data nilai perpelajaran, data jadwal pelajaran, data absensi siswa, data 

kelas, data ekstrakurikuler, serta laporan Akademik. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Adapun metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah 

sebagai berikut :  

a. Studi Lapangan 

Yaitu penelitian dengan cara meneliti langsung kelapangan atau lokasi 

penelitian guna melihat langsung hal-hal atau data-data yang berkaitan dengan 

materi yang dibutuhkan. 

b. Studi Kepustakaan 

Yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh dari teori-

teori yang bisa didapat dari buku-buku penunjang yang berhubungan dangan 

teori yang diambil sebagai bahan pembanding atau dasar pembahasan 

lanjutan, serta untuk memperoleh landasan-landasan teori dari sistem yang 

akan dikembangkan. 
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c. Analisa Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengembangkan sistem yang 

ada dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih baik lagi. 

d. Desain 

Merancang dan mendesain suatu sistem untuk menyajikan serta 

menyampaikan suatu informasi. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

merancang suatu sistem informasi akademik efektif dan efisien dari segi biaya, 

tenaga dan waktu. 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

a. Bagi SD N 38 Pangkalpinang 

1) Menghasilkan Sistem Informasi Siswa yang dapat memberikan informasi 

yang akurat dan aktual untuk mendukung tugas dan fungsi manajemen, 

khususnya dalam pengolahan data akademik. 

2) Agar waktu yang dibutuhkan lebih efisien dan kerja lebih efektif untuk 

mencari data-data yang diperlukan.   

b. Bagi akademik 

1) Sebagai proses pengabdian yang nyata pada masyarakat pada umumnya 

dan pada para siswa pada khususnya, dengan memberikan suatu 

kemudahan didalam memberikan informasi dibidang pendidikan. 

2) Untuk memperkenalkan “STMIK ATMA LUHUR” Pangkalpinang kepada 

masyarakat umum bahwa “STMIK ATMA LUHUR” Pangkalpinang 

mampu mencetak professional-professional muda khususnya bidang 

teknologi informasi seperti halnya media website. 
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c. Bagi mahasiswa 

1) Menerapkan dan mengembangkan ilmu teori dan praktek selama 

mengikuti pendidikan kedalam aplikasi atau sebuah sistem nyata guna 

mendukung kemampuan teraktualisasi dalam penerapan ilmu dikalayak 

umum. 

2) Mengembangkan pola keilmuan dan membuka wawasan pengetahuan baru 

dibidang teknologi informasi yang dikaitkan dengan dunia informasi. 

3) Mengetahui seberapa jauh teknologi informasi dan sistem informasi 

berpengaruh dan berdampak terhadap dunia pendidikan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar penulisan lebih sistematis,  maka tulisan ini dibuat dalam 5 bab yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah,  

tujuan penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang 

diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian 

ini. 

BAB III  METEDOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan yang digunakan 

dan metode penyelesaian masalah. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL 

 Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan hasil dari sistem yang 

dirancang. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dan saran-saran yang dapat 

diberikan untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 


