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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang  

Perkembangan teknologi semakin canggih mengubah dunia menjadi 

semakin lebih mudah dan membawa perkembangan serta kemajuan di segala 

bidang. Dengan adanya teknologi smartphone mobile terbukti membawa 

mekanisme kerja yang panjang dan berulang menjadi efesien dan efektif, sehingga 

pekerjaan dapat dilakukan dimana saja dan kapanpun. Kemajuan teknologi 

mempermudah aktivitas pekerjaan didalam suatu informasi. 

Informasi merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam sebuah manajemen 

untuk menentukan sebuah keputusan. Informasi dapat diperoleh dari sistem 

informasi. Perkembangan teknologi informasi  yang semakin berkembang 

membuat permasalahan yang dihadapi semakin meningkat. 

Salah satu instansi yang masih sering muncul masalah-masalah adalah 

instansi dalam dunia pendidikan. Masalah yang sering terjadi berkaitan dengan 

sistem informasi yang biasanya kurangnya data efesien dan efektif. Oleh karena 

itu merupakan suatu tuntutan bagi setiap sekolah untuk meningkatkan sistem 

informasi yang berkualitas di setiap sekolah. Salah satunya dengan merancang 

dan mengimplementasikan sistem informasi akademiknya, untuk meningkatkan 

pengelolahan data dan pelayanan terhadap siswa juga bisa mempromosikan 

sekolah agar lebih berkualitas. 

Sistem informasi akademik adalah sekumpulan data informasi yang saling 

berhubungan satu sama lain. Bekerja dengan baik untuk mengelolah data-data 

akademik yang ada di sekolah. Proses yang dapat dilakukan didalam sistem 

akademik diantaranya pengelolahan data siswa, nilai, jadwal pelajaran dan 

berbagai informasi yang ada disekolah.  

Dalam permasalahan ini sistem informasi akademik yang ada di sekolah 

masih menggunakan sistem informasi secara manual, salah satunya di MTs Al-

Hidayah Toboali. Pada proses pemberian informasi akademik dilakukan secara 
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langsung atau dengan kata lain datang ke lokasi yang dituju untuk melihat 

biodata, nilai raport, jadwal pelajaran dan profile sekolah dapat menghabiskan 

waktu yang lama dan bagi yang tidak bisa hadir datang ke sekolah dikarenakan 

sakit atau berhalangan. Selain itu proses pemberian informasi akademik secara 

manual dapat menimbulkan resiko terhadap untuk siswa dan wali mereka dalam 

perjalanan ke tempat tujuan, seperti kecelakaan. Sehingga sekolah dan siswa 

masih kesulitan dalam mencari biodata, data nilai, jadwal pelajaran dan profile 

sekolah. Sehingga kurang puas dengan pelayanan akademik yang ada di sekolah. 

Penelitian terdahulu dengan topic yang sama diambil oleh penulis adalah 

sebagai berikut: Seperti Penelitian D. Y. Sylfania, F. P. Juniawan, and L. Agusti 

tahun (2019) yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Akademik Berbasis 

Android pada SMA Negeri 1 Tempilang”[1]. Kemudian juga Penelitian E. Y. 

Kornelia tahun (2015) yang berjudul “Sistem Informasi Akademik Berbasis Web 

Pada Smk Al-Miftahiyyah”[2]. Ditahun yang sama pernah juga dilakukan 

Penelitian D. Maharani tahun (2017) yang berjudul “Perancangan Sistem 

Informasi Akademik Berbasis Web Pada Sekolah Islam Modern Amanah”[3]. 

Kemudian Penelitian N. Rolly and N. Hakiem tahun (2015) yang berjudul 

“Pengembangan Aplikasi Mobile Academic Information System (AIS) Berbasis 

Android untuk Pengguna Dosen dan Mahasiswa”[4]. Kemudian terakhir Penelitian 

D. Setiawan, T. Suratno, and L. Lutfi tahun (2018) yang berjudul “Analisis, 

Desain dan Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Mobile Berbasis 

Android”[5]. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat laporan 

skripsi dengan judul “Aplikasi Informasi Akademik di MTs Al-Hidayah 

Toboali Berbasis Android” 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan, diantaranya : 

1. Bagaimana membuat sebuah informasi data siswa, penilaian, jadwal pelajaran 

dan profile sejarah yang ada disekolah? 

2. Bagaimana membuat pelayanan informasi bagi siswa? 

3. Bagaimana siswa dapat mengetahui informasi yang berkaitan dengan aktifitas 

di sekolah tanpa harus datang ke sekolah? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut  : 

1. Penulis hanya akan membahas mengenai data siswa, nilai, jadwal 

pembelajaran dan profile sekolah. 

2. Belum memiliki fungsi registrasi pada aplikasi, pengguna harus datang ke 

bagian akademik untuk mendapatkan nis dan password agar bisa mengakses 

aplikasi. 

3. Penelitian ini akan dilakukan di MTs Al-Hidayah Toboali dan sistem 

informasi akademik dibangun menggunakan aplikasi android. 

   

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dari pembuatan aplikasi sistem akademik 

di MTs Al-Hidayah Toboali sebagai berikut : 

1. Merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem berbasis Android di 

MTs Al-Hidayah Toboali. 

2. Memberikan kemudahan siswa untuk mengakses melalui smartphone mobile 

secara efesien dan efektif dalam melihat data siswa, nilai, jadwal pelajaran 

dan profile sekolah 

 

 

. 
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Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Membantu tenaga akademik dalam menyampaikan informasi dan 

perkembangan siswa. 

2. Memudahkan siswa/i untuk mengetahui seputar akademik di sekolahnya 

seperti, data siswa, nilai, dan jadwal pelajaran. 

3. Dapat meningkatkan pelayanan informasi akademik di MTs Al-Hidayah 

Toboali. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematikas penulisan dibuat untuk diberikan gambaran umum mengenai 

penelitian yang dilakukan dan kejelasan mengenai penulisan hasil penelitian. 

Laporan hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian serta disesuaikan dengan batasan 

permasalahan yang dihadapi untuk memaksimalkan laporan yang 

akan di buat. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas metodologi yang digunakan dalam 

membangun aplikasi yang terdiri dari metode pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian dalam pengembangan 

perangkat lunak dan alat bantu pengembangan sistem. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai struktur organisasi, jabaran 

tugas dan wewenang, analisa masalah sistem yang berjalan, analisa 

hasil solusi, analisa kebutuhan sistem usulan, analisa sistem, 

perancangan sistem, dan implementasi. 
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BAB V  PENUTUP 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari penulisan penelitian dan 

saran untuk pengembangan aplikasi program yang dikembangkan. 

 

 

 

 


