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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi sangatlah pesat yang 

sangat membantu dalam mempermudah pekerjaan dan juga membawakan 

perkembangan, sekarang teknologi juga sudah merambat di segala bidang. 

Smartphone mobile merupakan teknologi yang berkembang sangat pesat pada 

saat ini, hampir seluruh masyarakat kini telah menggunakan smartphone 

mobile. 

 Dengan adanya smartphone mobile terbukti membawa mekanisme 

kerja yang panjang dan berulang menjadi efisien dan efektif, sehingga 

pekerjaan dapat dilakukan dimana saja dan kapan pun, selain itu smartphone 

mobile juga membantu dalam berkomunikasi dan mempermudah dalam 

menerima informasi.
[1]

 

 Penyampaian Informasi yang cepat merupakan hal yang sangat 

penting untuk dimiliki oleh suatu instansi, terlebih dalam dunia pendidikan 

yang harus menyampaikan informasi secara cepat dan akurat kepada murid 

maupun wali murid. Oleh karena itu, sekolah dituntut untuk meningkatkan 

sistem informasinya dengan cara membangun aplikasi sistem informasi 

akademiknya, agar pengolahan data dan penyampaian informasi terhadap 

murid dapat dilakukan dengan cepat. 

 Sistem Informasi yang digunakan di SD Negeri 4 Merawang pada saat 

ini masih mengunakan cara manual yang mana terkadang dalam masih 

terdapat informasi yang tidak akurat dan juga memakan waktu. Sehingga ada 

kemungkinan murid maupun wali murid merasa kurang puas dengan 

pelayanan dari sekolah. 

 Dengan dibangunnya sistem informasi akademik dapat mempermudah 

pihak sekolah dalam melakukan pengolahan data-data seperti nilai, absen 

maupun penyampain informasi dari sekolah dan, mempermudah murid untuk 

mengakses informasi secara cepat dan akurat, dan mempermudah wali murid 

dalam melakukan kontrol nilai dan absen terhadap anak-anak mereka. 
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Berdasarkan pemasalahan yang didapat diatas penulis berkesimpulan untuk 

membuat laporan KP yang berjudul : “Aplikasi Sistem Informasi Akademik 

Berbasis Android Pada SD Negeri 4 Merawang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan, diantaranya: 

a. Bagaimana membuat sebuah informasi nilai dan absensi kepada murid dan 

wali murid untuk mengntrol nilai-nilai dan absensi murid secara cepat dan 

efektif? 

b. Bagaimana membuat aplikasi yang membantu penyampain informasi dari 

sekolah seperti pengumuman, perkumpulan wali murid, dll? 

c. Bagaimana membuat jadwal pelajaran siswa agar bisa dicek secara online? 

      

1.3 Tujuan Penulisan 

 Berasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka tujuan penulisan antara lain adalah 

a. Untuk mempermudah murid melihat nilai, absensi dan jadwal mereka. 

b. Untuk mempermudah wali murid mengntrol nilai dan absensi anak 

mereka. 

c. Untuk mempermudah penyampai informasi yang berhubungan dengan 

sekolah. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Agar permasalahan tidak menyimpang dari permasalahan pokok, 

maka penulis membatasi dengan menekan pada:  

a. Aplikasi di buat untuk mengecek nilai-nilai seluruh mata pelajaran. 

b. Aplikasi dibuat untuk mengecek absensi, jadwal pelajaran dan 

menyampaikan informasi yang berhubungan dengan sekolah. 

c. Aplikasi akan diakses oleh pihak sekolah, murid ataupun wali murid. 
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1.5 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan model 

waterfall yang mana dalam model waterfall terdapat beberapa tahap antara 

lain: 

a. Requirement Analisis 

Tahap ini penulis melakukan wawancara, diskusi atau survei kepada 

pengguna agar spesifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

b. System Design 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam 

fase ini dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam 

menentukan perangkat keras (hardware) dan sistem persyaratan dan juga 

membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

c. Implementation 

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil 

yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit 

dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit 

testing. 

d. Integration & Testing 

Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi 

diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-

masing unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek  setiap 

kegagalan maupun kesalahan. 

e. Operation & Maintenance 

Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak 

yang  sudah  jadi,  dijalankan  serta dilakukan  pemeliharaan. Pemeliharaan 

termasuk dalam memperbaiki  kesalahan yang tidak ditemukan pada 

langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan 

jasa sistem sebagai kebutuhan baru. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Laporan penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut 

a. BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini merupaka awal yang mengemukakan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

b. BAB II : LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas mengenai bebagai landasan teori yang digunakan 

dalam penelitian serta teknologi yang digunakan dalam  penelitian. 

c. BAB III : ORGANISASI 

 Bab ini menjelaskan mengenai tempat isntansi KP, sejarah, struktur 

organisasi, tugas dan wewenang setiap bagan organisasi. 

d. BAB IV : PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas tantang implementasi hasil aplikasi yang telah 

dirancang, definisi masalah atau analisa, rancangan basis data serta 

rancangan layar beserta penjelasannya. 

e. BAB V : PENUTUP 

 Bab ini membahas tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari 

pembahasan dan merupakan hasil dari penyelesaian serta saran bagi para 

pengguna. 


