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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin canggih membuat 

banyaknya jumlah data pengguna smartphone yang terus bertambah, hal ini juga  

berpengaruh pada dunia pendidikan. Salah satunya adalah SMAN 1 Tempilang 

dimana pada tahun ajaran 2021 yang lalu sekolah harus membuka lima kelas pada 

saat penerimaan peserta didik baru, dikarenakan banyak calon siswa yang 

mendaftar di SMAN 1 Tempilang, Sehingga terjadilah penambahan data siswa di 

SMAN 1 Tempilang.  

SMAN 1 Tempilang merupakan Sekolah Penggerak Tingkat Sekolah 

Menengah Atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di jalan 

Raya Tempilang No 1, Dusun Bubung Tujuh, Desa Sangku, Kabupaten Bangka 

Barat. Hal tersebut membuat pihak sekolah diharuskan memahami penggunaan 

internet dan aplikasi dalam pengelolaan data atau nama siswa pada Sistem 

Informasi Manajemen Sekolah. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem yang 

mengubah data dalam sistem frontline, sebagai sistem pengolahan transaksi yang 

berguna bagi para manajer i[1]. 

Untuk memecahkan masalah ini, Algoritma sequential search sangat 

diperlukan dalam pencarian  data atau nama siswa baik data yang sudah terurut 

maupun belum terurut. Metode Sequential Search adalah proses pencarian data 

dengan metode pencarian langsung, pencarian dilakukan dengan cara pencocokan 

data yang akan dicari dengan semua data yang ada dalam kelompok data, atau 

dengan kata lain pencarian berurutan menggunakan prinsip data yang ada 

dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan mencari sampai data tersebut 

ditemukan atau tidak ditemukan [2]. 

Selain itu Sistem Informasi Manajemen SMAN 1 Tempilang masih belum 

terkomputerisasi dalam memberikan informasi atau penginputan data siswa dan 

absensi kehadiran guru masih manual. Hal ini membuat kesulitan pihak sekolah 
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dalam pencarian data siswa pada saat diperlukan dan tidak adanya absensi guru  

yang tersimpan di database.  

Adapun Penelitian ini diambil dari penelitian terdahulu oleh Muchamad 

Hendrix Pristyawan pada tahun 2018 dengan judul Analisis Algoritma Sequential 

Search Untuk Mencari Data Mahasiswa Teknik Informatika Pada Sekolah Tinggi 

Pelita Bangsa, [3] Penelitian oleh Egga Asoka, rahmat Tullah, Dimas Bhoby 

Handoko pada tahun 2020 dengan judul Aplikasi Pembayaran SPP Berbasis 

Android Di SMA Permata Pasarkemis, [4] Penelitian oleh Muhamad Ramdan, 

Agung Baitul Hikmah, Yanti Apriyani, Melisa Winda Pertiwi, Mira Kusmira Pada 

tahun 2019 dengan judul Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Sekolah 

Berbasis Web Pada SMK Muhammadiyah Kawali,[5] Jurnal yang dibuat oleh 

kartiko Ardi Widodo, Suryo Adi Wibowo, dan Nurlaily Vendyansyah pada tahun 

2021 dengan judul Penerapan Sequential Search Untuk Pengelolaan Data 

Barang,[6] dan Penelitian yang dilakukan oleh Anisya Sonita,Mayang Sari Pada 

tahun 2018 dengan Judul Implementasi Algoritma Sequential Searching Untuk 

Pencarian Nomor Surat Pada Sistem Arsip Elektronik.[7] 

Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah berbasis 

Android ini diharapkan dapat membantu Pihak sekolah dalam memberikan 

informasi data yang akurat kepada siswa dan orang tua siswa serta dapat 

membantu kegiatan manajemen sekolah pada SMAN 1 Tempilang.  

Dari permasalahan diatas, penulis ingin membuat skripsi yang berjudul 

“Implementasi Algoritma Sequential Search Untuk Pencarian Nama Siswa 

Pada Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Android Di SMAN 1 

Tempilang”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang bangun aplikasi sistem informasi manajemen 

sekolah untuk SMAN 1 Tempilang berbasis android? 
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2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma sequential search pada 

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah agar operator atau admin 

tidak mengalami kesulitan dalam pengolahan data siswa? 

3. Bagaimana Agar orangtua dan siswa dapat melihat atau mendapatkan 

informasi tentang pembayaran iuran sekolah anaknya selama di sekolah? 

4. Bagaimana membuat absensi kehadiran untuk guru selama disekolah? 

 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dan manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan penelitian atau skripsi ini adalah : 

1. Merancang bangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah berbasis 

android. 

2. Mengimplementasikan algoritma sequential search pada aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Sekolah. 

3. Mempermudah wali murid mengetahui pembayaran iuran di sekolah. 

4. Mempermudah siswa meminjam buku melalui aplikasi. 

5. Mempermudah guru melakukan absensi kehadiran selama disekolah. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan perancangan sistem informasi 

manajemen sekolah berbasis android ini adalah :  

1. Dapat menjadi salah satu cara alternative untuk mengelola sistem informasi 

manajemen sekolah sehingga dapat mempermudah pihak sekolah dalam 

pengelolaan data siswa di SMAN 1 Tempilang. 

2. Guru dapat melakukan absensi kehadiran di sekolah. 

3. sekolah dapat mendata siswa yang melakukan peminjaman dan 

pengembalian buku. 

4. Siswa dan orang tua dapat mengetahui status pembayaran iuran sekolah. 
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5. Operator atau admin dapat menemukan data siswa yang dicari dari 

banyaknya data siswa tanpa melihat satu persatu data di aplikasi sistem 

informasi manajemen sekolah. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian diatas, peneliti membatasi 

masalah:  

1. Pencarian nama siswa dengan metode algoritma sequential search dimenu 

data siswa. 

2. Guru dapat melakukan absensi di menu kehadiran guru. 

3. Tata usaha dapat mengelola pembayaran spp di menu  

4. Siswa dapat melakukan di menu peminjaman dan pengembalian buku 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi yang berjudul “Implementasi 

Algoritma Sequential Search Untuk Pencarian Nama Siswa Pada Sistem 

Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Android Di SMAN 1 Tempilang” ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang akan 

dibahas, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan 

masalah dan sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi: Tinjauan pustaka, Definisi Model 

Pengembangan Perangkat lunak, Definisi Metode Perangkat Lunak, 

Definisi Tools Pengembangan Perangkat lunak, Teori Pendukung, 

Penelitian terdahulu. 
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BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi antara lain: Metode Penelitian,Teknik 

Pengumpulan data, Tools Pengembangan Sistem, Algoritma 

Sequential search. 

 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi antara lain : latar belakang organisasi, struktur 

organisasi, jabatan tugas dan wewenang, analisis masalah sistem 

yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem 

usulan, analisis sistem (UML), perancangan sistem (rancangan 

layar aplikasi), hasil (implementasi aplikasi digambarkan dengan 

screen shoot aplikasi), dan pengujian. 

 

BAB V PENUTUP   

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan dapat berupa 

bukti-bukti yang diperoleh dan menarik kesimpulan apakah hasil 

yang dikerjakan layak untuk digunakan. Saran merupakan 

manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 


