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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah merupakan suatu bentuk lembaga pendidikan yang di dalamnya 

berlangsung kegiatan belajar mengajar (KBM) serta berbagai kegiatan lain yang 

mendukung KBM tersebut. KBM biasanya terkait dengan beberapa elemen seperti 

siswa, guru, dan matapelajaran yang tergabung di dalam suatu kurikulum sekolah. 

KBM juga didukung oleh beberapa proses seperti proses pengelolaan data siswa 

sampai dengan proses pengelolaan jadwal matapelajaran sebagai bagian dari 

proses KBM dilaksanakan. 

Pada tahun ajaran 2021/2022, SDN 11 Jebus memiliki 12 orang karyawan, 

yang terdiri dari 8 orang guru (termasuk 1 orang kepala sekolah) dan 4 orang 

tenaga kependidikan. Sedangkan, jumlah siswa aktif mulai dari kelas I sampai 

dengan kelas VI sebanyak 127 orang. Mengingat jumlah karyawan yang terbatas 

dan banyaknya jumlah siswa aktif, membuat penggunaan teknologi informasi 

menjadi wajib dalam mendukung kelancaran kegiatan akademik di SDN 11 Jebus. 

Kegiatan akademik pada SDN 11 Jebus tergolong masih diselenggarakan 

secara konvensional, sebagai contoh setiap guru harus mengisi daftar hadir siswa 

setiap harinya selama 1 bulan (kecuali hari libur), ditambah guru harus 

menghitung rekapitulasi kehadiran tiap siswa dengan menghitung berapa jumlah 

siswa yang Hadir, Sakit, Ijin, dan Alpa. Hal ini tentunya memakan waktu yang 

lama dan memungkinkan terjadinya kesalahan perhitungan. Kegiatan rekapitulasi 

kehadiran siswa semakin berat dikarenakan harus merekapitulasi kehadiran tiap 

siswa mulai kelas I sampai dengan kelas VI yang dilakukan masing-masing guru 

kelasnya. Belum lagi terkait pengelolaan data nilai, pengelolaan jadwal KBM, 

pengelolaan data siswa, pengelolaan data guru, maupun kegiatan akademik 

lainnya. 

Bertolak belakang dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, 

khususnya sistem informasi yang dapat diakses melalui website, membuat SDN 

11 Jebus membutuhkan sebuah sistem informasi berbasis website yang dapat 
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membantu kegiatan akademiknya. Oleh karena hal tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Akademik 

SDN 11 Jebus Berbasis Web”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan, masalah utama pada 

penelitian ini dapat dirumuskan “Bagaimana Merancang Sistem Informasi 

Akademik SDN 11 Jebus Berbasis Web?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup atau batasan masalah pada penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini dilakukan pada SDN 11 Jebus, terkait dengan sistem 

akademik untuk kehadiran siswa dan nilai siswa. 

2. Sistem yang dikembangkan tidak diperuntukkan untuk e-learning. 

3. Sistem belum mencakup pembuatan raport dan pengolahan nilai untuk nilai 

Ujian Nasional (UN). 

4. Pengguna utama sistem yang dirancang adalah guru kelas dan bagian tata 

usaha, bukan siswa maupun orangtua siswa SDN 11 Jebus. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang Sistem Informasi Akademik 

SDN 11 Jebus Berbasis Web. Sedangkan, dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Mempermudah guru kelas dalam membuat jadwal KBM, mencetak jadwal 

KBM, mengisi daftar hadir siswa dan memberikan nilai kepada siswa, 

bahkan guru kelas dengan segera dapat mengetahui nilai rata-rata, nilai 

terbesar, dan nilai terkecil siswa di kelas.  

2. Mengefesienkan waktu dan memudahkan bagian administrasi atau bagian 

tata usaha (TU) dalam membuat, mengelola, dan melaporkan hasil kegiatan 

akademik dalam suatu periode KBM ke kepala sekolah SDN 11 Jebus. 

 



 

3 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi hal-hal yang menjadi pendahuluan dengan 

menyampaikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan 

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menyampaikan teori-teori yang berhubungan dengan judul 

penelitian, model Agile, metode pemrograman berorientasi obyek, dan 

alat bantu pemodelan sistem, serta tinjauan penelitian terdahulu. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi model Agile, metode berorientasi obyek, dan alat bantu 

pemodelan sistem yang digunakan pada penelitian. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menyampaikan pembahasan tentang tinjauan organisasi pada 

SDN 11 Jebus, uraian tahapan sesuai dengan model Agile, analisa 

proses bisnis, Activity Diagram, analisa masukan, analisa keluaran, 

identifikasi kebutuhan, UseCase Diagram, deskripsi UseCase, 

rancangan masukan, rancangan keluaran, ERD, transformasi ERD ke 

LRS, LRS, tabel, spesifikasi basisdata, Class Diagram, Sequence 

Diagram, tampilan layar, pengujian kebutuhan fungsional sistem, 

sampai dengan ulasan pengguna sistem. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian, berisi 

kesimpulan tentang penelitian dan saran-saran yang dapat menjadi 

perhatian untuk penelitian lebih lanjut. 


