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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi informasi 

dan komunikasi pada saat ini, menunjukkan bahwa betapa pentingnya peranan 

informasi bagi suatu organisasi, apalagi dalam suatu organisasi yang membutuhkan 

informasi berskala besar secara tepat, cepat dan akurat. Teknologi informasi 

berperan penting pada semua aspek kehidupan terutama bagi mereka yang 

menekuni dunia kerja. Komputer adalah salah satu alat alternatif teknologi yang 

dapat diandalkan sebagai alat pengolahan data dapat dikatakan yang terbaik untuk 

saat ini, karena dapat meningkatkan kecepatan pekerjaan sehingga dicapai efsiensi 

tenaga dan waktu dalam pengolahan data.  

Begitu pula dalam dunia pendidikan. dalam ilmu pendidikan yang 

semakin berkembang dan canggih dalam proses menggunakan program–program, 

baik dalam media komunikasi, dan lain sebagainya. Banyak sistem informasi telah 

dibangun untuk pengembangan serta pemenuhan kebutuhan infromasi bagi 

penggunanya, termasuk dengan dibangunnya berbagai sistem informasi terpadu 

untuk sekolah. Oleh karena itu dibuatlah sebuah program yang nanti dapat 

mempermudah dalam melakukan pekerjaan dan tidak memakai banyak waktu 

untuk melakukannya.  

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 PANGKALPINANG sampai 

saat ini dalam pengolahan data nilai masih menggunakan metode atau cara 

konvensional, dimana semua data seperti data guru, data siswa, dan lain-lain, 

disimpan dalam satu akademik yang sangat kurang efisien untuk digunakan. Oleh 

karena itu dengan adanya perkembangan teknologi komputer, penulis tertarik untuk 

membuat suatu sistem yang dapat menunjang pekerjaan guru dalam pengolahan 

informasi akademik ini, maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat 

membantu dalam melakukan pengarsipan dokumen sekolah. Oleh karenanya 
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penulis mengangkat masalah tersebut untuk menyusun tugas akhir dengan judul 

“OPTIMASI DATA AKADEMIK MENGGUNAKAN MODEL FAST 

BERBASIS WEB PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 

PANGKALPINANG” 

Hal tersebut yang melandasi penulis untuk memilih judul tersebut dan 

sebagai usaha untuk dapat memberikan solusi atau jalan keluar atas kerumitan 

masalah yang ada didalam Sistem Peranan komputer disini akan sangat menunjang 

sekali dalam menjaga dan memberikan dukungan pada sistem agar menjadi lebih 

baik, seperti, dapat menghasilkan informasi yang lebih baik, memperbaiki 

kesalahan sistem yang dikerjakan secara manual, efisiensi dalam segi waktu dan 

tenaga, dan menjaga keakuratan data.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan beberapa 

rumusan masalah, di antara nya: 

1. Bagaimana proses pengolahan informasi akademik yang berjalan di 

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 PANGKALPINANG 

menggunakan model FAST? 

2. Bagaimana perancangan sistem informasi akademik di MADRASAH 

IBTIDAIYAH NEGERI 1 PANGKALPINANG berbasis web? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang 

dari pembahasan, maka batasan masalah yang akan dibahas 

 di antara nya: 

1. Sistem ini hanya membahas masalah yang berkaitan dengan proses data guru, 

data siswa, serta jadwal mata pelajaran. 

2. Pengelolaan data guru dan data siswa lebih diperuntukan untuk pengajaran 

dan siswa yang ada di MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 

PANGKALPINANG. 
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3. Sistem yang akan dibangun ini hanya dapat dikelola oleh staff TU dan diakses 

oleh siswa/I di MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 

PANGKALPINANG. yang telah memiliki username dan password. 

4. Output yang dapat dihasilkan oleh sistem berupa jadwal mata pelajaran dan 

jadwal guru. 

5. Sistem ini tidak membahas tentang administrasi/keuangan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam tugas akhir ini diharapkan dapat 

membantu MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 PANGKALPINANG dalam 

memperbaiki sistem yang ada dan Berbasis Web. Dengan adanya sistem ini, maka 

diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

1. Memahami prosedur pengolahan informasi akademik MADRASAH 

IBTIDAIYAH NEGERI 1 PANGKALPINANG berbasis web. 

2. Membuat laporan siswa yang efisien dan akurat. 

3. Melatih kemampuan dalam mengelolah informasi akademik dengan sistem 

terkomputerisasi.  

4. Untuk dapat memaksimalkan penyampaian informasi yang akan ditunjukan 

untuk siswa/i MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 PANGKALPINANG 

5. Data dapat tersimpan secara terstruktur dan dapat memaksimalkan resiko 

terjadinya duplikasi data karena sistem yang digunakan database yang 

tersimpan didalam komputer. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam Penyusunan sistematika penulisan ini yang bertujuan untuk 

mempermudah para pembaca dalam memahami apa saja yang dipaparkan dalam 

skripsi ini. Sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:  

BAB I      PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penulisan dan 

Sistematika Penulisan.  
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BAB II     LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang konsep sistem informasi, analisa dan perancangan 

sistem berorientasi obyek dengan UML, dan teori pendukung.  

 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang model pengembangan perangkat 

lunak, metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak dan alat 

bantu pengembangan sistem. 

BAB IV   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis proses bisnis, 

dan perancangan sistem. 

BAB V     PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan bab-bab 

sebelumnya dan sistem yang telah dibuat serta berisi kesimpulan saran-

saran dari sistem yang telah dibuat. 

 


