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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Seiring dengan berkembangnya perkembangan zaman sekarang ini 

komputer merupakan hal yang sangat penting di semua bidang. Semua bidang 

tanpa terkecuali menggunakan media komputer guna menunjang semua aktifitas. 

Dunia pendidikan membutuhkan komputer guna menunjang kemajuan 

pendidikan. Sistem informasi yang terkomputerisasi sangat dibutuhkan di dunia 

pendidikan. 

Informasi akademik di Sekolah Dasar St. Theresia 3 Pangkalanbaru meliputi 

profil sekolah, data siswa, guru, pegawai, dan perpustakaan. Pada saat ini 

pengelolaan informasi akademik di Sekolah Dasar St. Theresia 3 Pangkalanbaru 

masih menggunakan metode yang sederhana, yaitu dengan menuliskan data siswa 

pada buku. Metode tersebut memiliki kelemahan antara lain pengisian data siswa, 

membutuhkan banyak waktu dan tenaga, buku mudah rusak apabila disimpan 

terlalu lama, membutuhkan tempat penyimpanan yang khusus, dan membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk mencari data yang terdahulu.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan suatu sistem informasi 

berbasis komputer yang dapat membantu pendataan siswa dan pencarian siswa 

dengan lebih efektif dan efisien, maka penulis berkeinginan membuat sebuah 

“ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK 

PADA SD ST. THERESIA 3 PANGKALANBARU” yang nantinya diharapkan 

dapat membantu para guru dalam merigankan pekerjaan mereka. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Beberapa masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

a. System informasi Akademik masih manual dan belum terkomputerisasi. 

b. Belum adanya media penyimpanan data yang terintegritasi.. 
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c. Bagaimana menerapkan system terkomputerisasi untuk mempermudah 

pengolahan system informasi akademik siswa SD St. Theresia 3 

Pangkalanbaru. 

 

1.3 Batasan masalah  

Luasnya ruang lingkup permasalahn yang ada serta keterbatasan waktu dan 

pengetahuan supaya masalah lebih terfokus dan spesifik maka dibutuhkan 

pembatsan masalah. Adapun batasan masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

a. Dalam hal ini hanya membahas mengenai system informasi akademik siswa 

menyangkut masalah Pencatatan data siswa, data guru, raport, pencatatan 

mata pelajaran, pencatatan data kelas, pencatatan raport siswa pencatatan 

absen siswa,  pencatatan ekstrakurikuler, pencatatan jadwal pelajaran, 

laporan data siswa. 

b. Sebagai referensi mahasiswa yang belum memyelesaikan studinya yang 

ingin mengambil tema skripsi akademik pada SD St. Theresia 3 

Pangkalanbaru. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menghasilkan sebuah system informasi akademik yang dapat digunakan 

dengan mudah oleh bagian akademik sekolah. 

b. Meningkatkan kemampuan pengelolaan data akademik secara efisien dan 

efektif dari segi kecepatan, ketepatan dan keakuratan. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penulisan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Menciptakan suatu rancangan aplikasi yang dapat diimplementasikan pada 

SD St, Theresia 3 Pangkalanbaru. 

b. Dapat memperluas wawasan sekaligus menambah pengalaman tentang 

bagaimana merancang suatu system informasi. 
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c. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan 

penelitian dengan judul penelitian yang sama. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam mengumpulkan data-data untuk melengkapi skripsi penulis ini, 

penulis melakukan beberapa metode penelitian sebagai berikut: 

a. Observasi 

Merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara pemantauan 

langsung ke SD St. Theresia 3 Pangkalanbaru untuk memperoleh data-data 

yang dibutuhkan. 

b. Kuisioner 

 Yaitu pengumpulan data yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan 

jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan. 

c. Wawancara 

 Yaitu dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan narasumbernya 

untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. 

d. Studi Kepustakaan 

 Merupakan metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data 

sekunder dengan cara membaca buku untuk sumber referensi, kutipan pakar, 

dan sumber-sumber lainnya yang terkait. 

 

 

 

1.7 Sistematis Penulis 

Penulisan laporan ini, pembahasan dan penjelasannya di bagi menjadi 5 bab 

yaitu: 

 

Bab  I   PENDAHULUAN 
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Pada bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat, metedologi penelitian dan 

sistematika penulis. 

 

Bab II   LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini menjelaskan secara singkat mengenai konsep system 

informasi yang berisi konsep dasar informasi dan konsep system 

informasi, analisa dan perancangan system beriorientasi obyek dengan 

Unified modeling Language, serta teori pendukung. 

 

Bab III  PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini menjelaskan tentang PEP ( Project Execution Plan) yang berisi 

objective proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi deliverables dan 

penjadwalan proyek (yang berisi : work breakdown structure, milestore, 

jadwal proyek), RAB (Rencana Anggaran Biaya), Structur Tim Proyek 

berupa tabel RAM (Responsible Assignment Matrix) dan Skema / 

Diagram struktur, analisa resiko (Project Risk) dan meeting plan. 

 

Bab IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang secara singkat mengenai sejarah dari 

instansi, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, uraian 

prosedur, activity diagram, analisa keluaran, analisa masukan, 

identifikasi kebutuhan, use cae diagram, deskripsi use case, rancangan 

basis data, yang berisi class diagram, ERD, Tranformasi ERD ke LRS, 

LRS, tabel dan spesifikasi basis data. 

 

Bab  V  PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, serta saran guna 

pencapaian laporan yang lebih sempurna. 

 

 


