
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Perkembangan teknologi khusus nya internet disambut baik oleh semua 

kalangan,salah satunya bahkan telah merambah ke dunia pendidikan sejak beberapa tahun 

terakhir. Sehingga hal ini menciptakan persaingan  yang kompetitif diantara setiap 

lembaga pendidikan,tidak terkecuali pendidikan di SD Negeri 08 PANGKALANBARU 

merupakan sekolah  dasar negeri yang ada di Pangkalan Baru Bangka Tengah. Sistem 

aktivitas belajar mengejar yang masih manual ini juga mengakibatkan proses 

pembelajaran cenderung lambat, Karena sistem akademik yang digunakan masih manual 

dan belum terintegrasi dan terkelola dengan baik. Sistem ini juga masih menggunakan 

arsip dalam bentuk fisik yang rentan mengalami kerusakan atau bahkan hilang sehingga 

kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme penilai dan pembelajaran siswa dengan 

menggunakan teknologi informasi menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk membuat sistem 

informasi akademik berbasis website di SD Ngeri 08 PANGKALANBARU dari yang 

secara manual menjadi sistem terkomputerisasi.dan judul yang  diambil untuk penyusunan 

laporan ini, yaitu “ Sistem Informasi Akademik Di SD Negeri 8 Pangkalanbaru 

Berbasis Website”. Dari masalah yang telah diidentifikasikan, dapat di simpulkan bahwa 

sistem akademik yang digunakan di SD Negeri 8 Pangkalan Baru secara manual dan 

belum terkomputerisasi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Meninjau dari pokok permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka 

dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut. 

a. Melakukan analisis dan perancangan sistem informasi akademik berbasis web di 

SD Negeri 8 Pangkalan Baru agar dapat memberi kemudahan akses penelitian 

dan proses belajar mengajar bagi siswa. 
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b. Merancang suatu sistem informasi  berbasis web yang dapat  mengatasi 

pengolahan data siswa dan akademik agar dapat lebih terintegrasi dan terkelola 

dengan baik. 

c. Merancang suatu sistem informasi berbasis web yang dapat memudahkan sistem 

akademik sehingga memberi kemudahan bagi siswa dan guru di SD 08 Pangkalan 

Baru. 

d. Bagaimana membuat suatu aplikasi sistem akademik yang dinamis, sederhana 

dan mudah digunakan. 

e. Bagaimana sistem informasi akademik ini dapat membantu proses pencatatan 

data guru, siswa, kelas, jadwal mata pelajaran, dan penilaian dengan 

menggunakan sistem informasi berbasis website. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan hal yang sangat penting  agar pembahasan dalam 

penyusunan kuliah praktek ini punya tujuan yang jelas dan tidak menyimpng dari 

judul serta  memberikan hasil sesuai yang diinginkan, maka penulis membatasi 

pembahasan  permasalahan yaitu perancangan sistem informasi berbasis web ini 

membahas mengenai proses akademik di SD Negeri 8 Pangkalan Baru. 

1.4. Manfaat  dan Tujuan Penulisan 

1.4.1. Manfaat Penulisan 

Setiap kegiatan yang positif pasti bermanfaat demikian juga dengan studi yang 

dilakukan oleh penulis manfaatnya antara lain adalah supaya: 

a. Agar lebih membantu dan meringankan pekerjaan guru-guru atau pegawai di 

SD Negeri 8 Pangkalan Baru. 

b. Supaya bermanfaat untuk guru-guru maupun siswa yang melakukan penilaian di 

SD Negeri 8 Pangkalan Baru. 

1.4.2 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan ini ialah: 

a. Untuk merubah sistem akademik dari manual ke Komputerisasi. 
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b. meningkatkan dan memajukan kualitas SD Negeri 8 Pangkalan Baru. agar 

dapat bersaiang dengan Sekolah lain. 

1.5.  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri 

dari sub-sub bab yang tersusun dengan garis besar sebagai berikut : 

BAB I     PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

batasan masalah, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Pada bab  ini diuraian teori-teori yang mendukung judul dan mendasari 

pembahasan secara detail dari objek penelitian.   Dapat berupa definisi-definisi 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdapat juga teori-teori dan landasan 

khusus yang berkaitan terhadap program yang digunakan serta teori tentang 

Model, Metode, Tools. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai model pengembangan sistem yang digunakan, 

metode pengembangan sistem dan alat bantu pengembangan sistem digunkan, 

yaitu: UML(Unified Modelling Language): activity diagram, use case diagram, 

package diagram, class diagram, deployment diagram dan sequence diagram.  

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab inis ecara umum menguraikan tentang proses bisnis, activity diagram, analisa 

keluaran, analisa masukan, indentifikasi kebutuhan, use case diagram, package 

diagram, class diagram, deployment diagram, deskripsi usecase, ERD (Entity 

Relationship Diagram), transformasi ERD ke LRS, LRS(Logical Record Structure), 

tabel dan spesifikasi basis data. 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan dan saran yang diharapkan oleh penulis agar 

menghasilkan sistem informasi pelayanan jasa service motor yang akurat dan 

optimal. 

 


