
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Teknologi informasi telah berkembang demikian pesat dari masa ke masa. 

Perkembangan ini berguna bagi kehidupan manusia karena dapat menunjang 

berbagai kegiatan dan keperluan manusia di berbagai bidang. Berkembanganya 

teknologi sistem informasi, maka penyajian informasi yang cepat dan efisien 

sangat dibutuhkan oleh setiap orang.  

Dalam dunia pendidikan sekarang ini banyak dijumpai Sekolah Menengah 

Atas yang jam belajarnya dari jam 07.00 pagi sampai jam 14.00 atau bahkan 

sampai sore. Sementara kebanyakan orang tua siswa kekurangan waktu untuk 

mengawasi putra/putri nya karena kesibukan sehari - hari. Apalagi orang tua yang 

tergolong sangat sibuk, surat selebaran dari sekolah belum tentu dibaca dan 

undangan dari sekolah belum tentu dapat dihadiri.  

Selama ini pihak sekolah menyampaikan perkembangan siswa dan hasil 

belajar berupa nilai hasil belajar atau kompetensi, ekstrakurikuler, dan kehadiran 

hanya pada akhir semester saja kepada orang tua siswa. Hal ini menyebabkan 

muncul beberapa gejala yang dapat mengurangi semangat atau motivasi belajar 

para siswa yang berakibat prestasi belajar tidak optimal. Gejala tersebut seperti 

siswa giat belajar pada saat ulangan atau ujian tengah semester atau akhir 

semester saja. Dari pihak guru baru akan membagikan hasil koreksi ulangan, juga 

pada saat - saat seperti itu sehingga pihak orang tua siswa juga baru mengetahui 

hasil belajar putra - putrinya pada akhir semester. Padahal pihak sekolah 

seharusnya dapat melaporkan kepada orang tua siswa apa saja kegiatan para siswa 

di sekolah, karena orang tua pasti ingin memperoleh informasi perkembangan 

putra/putri di sekolah dengan mudah dan cepat.  

Peningkatan kualitas layanan di Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu segera 

diimplementasikan agar mampu memberikan efek positif dalam peningkatan kualitas 

hasil belajar mengajar sehingga pihak orang tua siswa akan
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merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pihak sekolah. Sekolah 

Menengah Atas (SMA) memerlukan suatu aplikasi yang dapat memberikan 

informasi sekolah berupa absensi, akademik ataupun kegiatan lain yang dapat 

diakses oleh orangtua siswa kapan saja dengan mudah dan cepat.  

Berdasarkan keadaan tersebut penulis ingin membuat suatu aplikasi yang 

diharapkan dapat mempermudah, mempercepat sekaligus menghemat biaya dalam 

melakukan pengaksesan dan penyampaian informasi yang dibutuhkan kepada 

orang tua siswa yang berbasis SMS gateway. Aplikasi SMS gateway akan 

membantu untuk mengatasi hal itu karena berita – berita penting tentang siswa 

akan dikirim hampir setiap hari kepada orang tua. Oleh sebab itu penulis memillih 

judul “Perancangan Aplikasi Layanan Informasi Akademik Pada Sekolah MAN 

Muntok Berbasis SMS Gateway”. 

Short Message Service (SMS) merupakan salah satu layanan telepon 

seluler yang banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan SMS 

memiliki tarif yang relatif murah dibandingkan tarif bicara. Seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan, maka 

penggunaan media SMS sebagai alat permintaan dan penyebaran informasi sangat 

efisien dan inovatif. 

Dengan memanfaatkan teknologi SMS, maka dibuatlah sebuah 

Perancangan Aplikasi Layanan Informasi Akademik Pada Sekolah MAN Muntok 

Berbasis SMS Gateway. Dalam perancangan aplikasi layanan informasi ini 

memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian buku dan pemesanan 

peminjaman buku.  

Dengan dibangunya aplikasi ini, diharapkan mampu meningkatkan minat 

membaca masyarakat. Banyak keuntungan yang didapat pada aplikasi ini, 

diantaranya: 

1. Mempunyai potensi untuk menyimpan data lebih banyak, user 

dapat mengakses informasi kapan saja dan dimana saja. 

2. Informasi yang sama dapat diakses beberapa user pada saat yang 

bersamaan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pada proyek akhir ini timbul 

beberapa masalah diantaranya adalah : 

1. Bagaimana orang tua siswa/siawi bisa mendapatkan informasi hasil 

kegiatan siswa/siswi dalam kegiatan belajar disekolah? 

2. Bagaimana Penyampaiaan informasi kepada orang tua lebih cepat dan 

langsung?  

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Untuk memberikan ketegasan dalam cakupan penulis ini, perlu ditetapkan 

batasan masalah penulis sebagai berikut : 

1. Informasi akademik yang dapat diakses melalui sms gateway pada 

sekolah man muntok  adalah nilai ujian, jadwal mata pelajaran, 

absensi, jadwal extrakurikuler. 

2. Untuk menjaga privasi setiap user, maka setiap siswa dan orang tua 

siswa memiliki hak sendiri dengan menggunakan NIS dan 

PASSWORD masing-masing siswa yang telah terdaftar untuk 

mengakses informasi. 

 

1.4  Tujuan Penelitian  

 

Tujuan dari KP atau penelitian  Akhir ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan 

informasi Akademik murid MAN Muntok  dan orang tua murid. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Pembahasan proyek akhir ini terbagi dalam 5 bab dengan sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan/Manfaat , Metodologi Penulisan, Batasan Masalah serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang Landasan Teori, Cara Kerja SMS, Sorfware 

yang Digunakan, dan kelebihan dan Kekurangan SMS Gateway. 

BAB III ORGANIASASI 

 Menjelaskan tentang Organiasai yang ada pada MAN Muntok 

tersebut. 

BAB IV LAYAR/FORM APLIKASI 

 Menjelakan tentang Rancangan Layar/Form , format SMS dan 

fungsi Format SMS tersebut. 

BAB V PENUTUP 

 Menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran Penulis 

 

  


