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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era Industri 4.0 dan Society 5.0 Teknologi Informasi adalah keniscayaan 

disegala bidang pekerjaan, termasuk dalam dunia pendidikan. Teknologi 

Informasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dibuktikan dengan 

banyaknya teknologi-teknologi yang bermunculan dan semakin canggih, yang 

mampu membatu manusia memenuhi kebutuhan hidup secara lebih canggih, 

efektif dan efisien salah satunya antara lain melalui Teknologi Informasi. Tuntutan 

kebutuhan yang semkin kompleks dan serba cepat menyebabkan adanya perubahan 

dan perlunya teknologi dalam lingkungan masyarakat. Sistem Informasi dengan 

Teknologi Informasi yang digunakan dapat berperan sangat besar dalam 

menerapkan berbagai macam strategi, seperti strategi biaya, startegi differensiasi, 

dan strategi inovasi.[]] 

Ledakan informasi saat ini menimbulkan dampak yang sangat kuat terhadap 

kompleksitas manajemen pada umumnya, khususnya manajemen pendidikan. 

pimpinan sebuah lembaga pendidikan pada dasarnya adalah sebagai pembuat 

kebijakan dan pengolah informasi. Seorang pimpinan harus mempunyai 

kapabilitas untuk memperoleh, menyimpan,  mengolah,  mengambil  kembali,  

serta  menyajikan informasi  sebagai  bahan dalam proses  pengambilan 

keputusan.[2] 

Akademik sebagai salah satu unsur terepenting dalam dunia pendidkan 

bahkan kita sering mengibaratkan akademik sebagai jantungnya dunia pendidikan. 

Tanpa akademk yang baik kemungkinan pendidikan tidak akan berhasil 

sebagaimana yang telah kita harapkan yang tertuang dalam Visi Misi di setiap 

Lembaga Pendidikan terkhusus di Albina Islamic School Pangkalpinang. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah jenjang pendidikan dasar pada 

pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD atau 

sederajat). Sekolah Menengah Pertama ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun 

(kelas 7 sampai kelas 9). Dulunya Sekolah Menengah Pertama ini pernah disebut 
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sebagai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), hingga pada tahun ajaran 

2003-2004 SLTP diganti dengan sebutan Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

Secara struktural, Sekolah Menengah Pertama adalah unit teknis pelayanan 

pendidikan kabupaten / kota. SMP Islam Terpadu Albina Pangkalpinang adalah 

lembaga formal dibawah naungan Yayasan Islam Binna ul Ummah Pangkalpinang 

yang berdiri tahun 1987. Lokasi SMP Islam Terpadu Albina Pangkalpinang. 

Kurikulum di sekolah ini sudah menggunakan Kurikulum 2013 (K-13 Revisi 

2018) yang merupakan penyempurna kurikulum KTSP.  

Dalam proses pembelajaran, penilaian merupakan hal yang sangat penting. 

Tanpa adanya penilaian guru tidak dapat mengetahui kemampuan peserta didik. 

Penilaian dibuat dan dilaksanakan oleh guru sesuai dengan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran. Penilaian digunakan oleh guru untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan siswa dalam menguasai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan, juga dapat mengetahui bagian-bagain mana dari program pengajaran 

yang masih lemah dan perlu diperbaiki. Proses penilaian akademik dan 

pemantauan perkembangan nilai akademik di SMP Islam Terpadu Albina 

Pangkalpinang juga harus dikembangkan karena proses penilaian pada saat ini 

dilakukan secara konvensional seperti membuat worksheet dengan format 

sederhana. Sedangakan proses pemantauan perkembangan nilai akademik pada 

saat ini dilakukan dimana siswa dan wali siswa hanya bisa melihat hasil dari 

kemampuan siswa tersebut pada akhir pembelajaran atau yang sering disebut 

dengan istilah pembagian raport.  

Pentingnya perkembangan nilai akademik di sekolah menjadi hal yang lazim 

dilakukan di setiap sekolah. Dampak yang terjadi ketika nilai akademik pada SMP 

Islam Terpadu Albina Pangkalpinang terlambat dikelola, maka terjadi penurunan 

tingkat perkembangan siswa di sekolah. Penilaian merupakan bagian yang 

terpenting dari proses pembelajaran. Karena dari proses pembelajaran tersebut 

telah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pemanfaatan 

Teknologi Sistem Informasi yang sudah berkembang saat ini belum dimanfaatkan 

atau digunakan secara maksimal pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu 

Albina Pangkalpinang. Banyak data yang bisa terjadi kesalahan data dalam 
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kegiatan akademik sehari-hari menjadi masalah dalam Sekolah Menengah Pertama 

Islam Terpadu Albina Pangkalpinang ini . Berdasarkan uraian di atas, maka 

dilakukan penelitian tugas akhir dengan judul “RANCANG BANGUN SISTEM 

INFORMASI NILAI AKADEMIK PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

ISLAM TERPADU ALBINA PANGKALPINANG “ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Sistem Informasi Nilai 

Akademik pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Albina 

Pangkalpinang? 

2. Bagaimana agar Siswa ataupun orangtua dapat melihat setiap nilai tugas, 

Ulangan Harian, Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir 

Semester (PAS) secara online? 

3. Bagaimana agar Administrator sekolah dapat lebih mudah mengakses dan 

mengelola database sekolah melalui aplikasi berbasis web? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan, 

maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu:  

1. Sistem informasi nilai akademik yang akan dibangun tidak membahas 

mengenai sistem pembayaran apapun  

2. Sistem Informasi nilai akademik yang akan dibangun tidak membahas 

mengenai pendaftaran online siswa/i di sekolah tersebut  

3. Sistem Informasi nilai akademik yang akan dibangun tidak membahas 

mengenai perpustakaan online  

4. Aplikasi yang akan dibangun memiliki 4 tipe user yaitu : siswa/orangtua, 

guru mata pelajaran,wali kelas dan admin yang berbasis Web.  

5. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman php, mysql 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan Aplikasi Sistem 

Informasi Nilai Akademik pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu 

Albina Pangkalpinang yang bisa dengan mudah digunakan oleh guru, siswa 

dan orang tua dalam melihat perkembanga peserta didik khususnya pada 

peniilaian Akademik anak sholeh dan sholehah sebagai peserta didik. 

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk menghemat waktu dan tenaga maupun bahan seperti kertas dalam 

bentuk buku serta alat tulis  

2. Agar tidak membuat anak sholeh dan shelehah menunggu lama untuk 

mengetahui nilai yang diperoleh setelah mengerjakan tugas, ulangan 

harian dan ujian 

3. Untuk orangtua dapat mengawasi perkembangan nilai akademik siswa 

melalui grafik perkembangannya 

4. Mempermudah Wali Kelas mengetahui nilai siswa sampai sejauh mana 

efisiensi proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.  

5. Bagi peneliti sendiri dapat memperdalam pengetahuan dalam mengelola 

keamanan data pribadi  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami penulisan laporan skripsi, maka materi yang 

tertera pada laporan skripsi ini dikelompokan menjadi beberapa sub bab 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian teori yang digunakan  sesuai dengan topik 

skripsi yang diambil dan menguraikan tentang tools/software 

(komponen) yang digunakan untuk pembuatan sistem atau 

untuk keperluan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, penulis menerangkan tentang metode penelitian 

yang digunakan serta langkah-langkah yang digunakan terkait 

dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan tinjauan umum yang berisi tentang 

gambaran umum objek penelitian dengan struktur organisasi, 

tugas dan wewenang, analisis kebutuhan sistem, analisis sistem 

(UML), perancangan sistem (rancangan layar aplikasi), hasil 

(implementasi aplikasi digambarkan dengan screen shoot 

aplikasi), dan pengujian serta menjelaskan secara rinci 

rancangan sistem yang akan diusulkan.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari semua pembahasan yang 

memuat kesimpulan dan saran yang dapat mengemukakan 

kembali masalah penelitian dan menyimpulkan bukti-bukti 

yang diperoleh dan menarik kesimpulan dari hasil yang 

dikerjakan dan layak untuk di implementasikan. 


