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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Information Technology  (IT) didunia semakin maju dan 

berkembang khususnya di Indonesia. Salah satu faktor yang mendukung 

perkembangan  IT  adalah hadirnya smartphone. Banyak hal yang dapat 

dilakukan melalui smartphone. Mulai dari chatting, bermain game, transaksi 

online, social media, membaca berita, dan menjelajah internet. Perkembangan 

tersebut tidak lepas dari perkembangan teknologi android yang begitu pesat 

sehingga juga berdampak langsung pada dunia pendidikan di Indonesia. 

Sekarang sudah banyak sekolah yang mulai memanfaatkan dunia IT untuk 

meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat 

dengan adanya website sekolah, sosial media sekolah, blog sekolah, hingga 

adanya internet yang membantu kebutuhan sekolah tersebut. Pemanfaatan 

bidang IT di sekolah tidak terbatas untuk guru, siswa, dan karyawan sekolah 

saja. Seharusnya orang tua juga bisa mendapatkan keuntungan dari 

pemanfaatan bidang IT tersebut dari sekolah, seperti penyampaian informasi 

mengenai nilai-nilai ujian. Dari penjelasan diatas maka penulis akan 

memfokuskan dalam pembuatan aplikasi penyampaian informasi. Aplikasi ini 

menggunakan media smartphone berbasis android dalam pengoperasiannya.  

 

Penggunaan media smartphone dilakukan karena dapat digunakan dimana 

saja dan kapan saja sehingga memudahkan siswa untuk mengetahui informasi 

nilai-nilai ujian, biodata pribadi, biodata guru, jadwal pelajaran dan lain-lain. 

Selain itu android memudahkan programmer dalam pembuatan aplikasi 

karena android bersifat open source. Berdasarkan latar belakang diatas, dan 

permasalahan yang terdapat di SMP Santa Theresia Pangkalpinang, maka 

laporan tugas akhir ini akan disusun dengan judul ”APLIKASI INFORMASI 

AKADEMIK BERBASIS ANDROID DI SMP SANTA THERESIA 

PANGKALPINANG” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarakan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa 

rumusan masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Penyampaian nilai yang masih bersifat manual 

b. Sering ditemukannya adanya duplikasi data akibat dari pengolahan data 

akademik yang kurang terstruktur. 

c. Data siswa dan data guru masih disimpan didalam buku catatan atau arsip 

sehingga dalam melakukan pencarian data memerlukan banyak waktu dan 

juga penumpukan berkas sehingga sering terjadinya kehilangan dan 

kerusakan pada data tersebut. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan pada rumusan masalah, maka 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tidak membahas tentang akademik secara keseluruhan dan informasi yang 

ditampilkan pada sistem informasi akademik berbasis android ini adalah 

informasi mengenai nilai hasil studi di antaranya nilai ujian harian, nilai 

uts, niali uas dan data akademik lainnya. 

b. Penelitian ini dilakukan di SMP Santa Theresia Pangkalpinang. 

c. Tidak membahas tentang pendaftaran siswa baru, dan proses registrasi. 

d. Tidak membahas keamanan sistem secara mendalam, hanya sebatas 

otentifikasi pengguna saja. 

e. Aplikasi ini dirancang masih berupa prototipe sehingga memungkinkan 

untuk diadakan pengembangan lebih lanjut agar mencapai hasil yang 

optimal bagi pengguna. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakuakan dengan adanya beberapa tujuan diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Memberikan kemudahan bagi para guru dan siswa dalam mengakses 

informasi 
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b. Tidak ada lagi duplikasi pada data guru dan siswa 

c. Efisiensi dari segi penggunaan kertas dan waktu 

d. Membuat aplikasi yang mudah digunakan dan fleksible dimanapun dan 

kapanpun 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam upaya melengkapi data-data atau informasi dalam pengerjaan tugas 

perancangan sistem ini, maka penulis memperoleh data-data atau informasi 

yang dibutuhkan tersebut dengan beberapa metode, antara lain : 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan adalah SMP Santa Theresia 

Pangkalpinang. 

b. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

1) Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian, dengan cara 

wawancara langsung. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari SMP 

Santa Theresia Pangkalpinang. 

2) Data Sekunder 

Yaitu data yang didapat dari dokumentasi pada SMP Santa Theresia 

Pangkalpinang dan data lain yang bersumber dari referensi studi 

kepustakaan, jurnal dan artikel. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1) Metode Observasi 

Metode yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dan 

mendapatkan hal-hal yang diperlukan untuk proses penelitian dengan 

cara mendatangi secara langsung ke SMP Santa Theresia 

Pangkalpinang. 

2) Metode Pustaka (Kepustakaan) 

Metode untuk mendapatkan data dengan cara mengumpulkan konsep-

konsep atau teori dari buku-buku atau referensi lainnya yang dapat 
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menunjang atau berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penyusunan laporan ini. 

3) Metode Wawancara  

Metode untuk mendapatkan data dengan cara berbincang-bincang atau 

menanyakan secara langsung pada pihak SMP Santa Theresia 

Pangkalpinang. 

d. Analisa dan Perancangan Sistem 

Adapun tahap-tahap analisa dan perancangan sistem yaitu sebgai berikut: 

1) Analisa sistem  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menganalisa sistem yang 

akan ada yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang sedang 

dikerjakan oleh sistem berjalan. Spesifikasikan sistem yaitu 

mendeskripsikan masukan yang digunakan, database yang ada, proses 

yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan. Tahapan  pada analisa 

sistem yaitu Actifity Diagram. Dalam tahap ini, Actifity Diagram  

berjalan digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow sebuah 

proses bisnis dan urutan aktifitas di dalam suatu proses. 

2) Perancangan Sistem 

Tahap Perancangan Sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan 

model baru yang diusulkan, dengan disertai rancangan database dan 

spesifikasi program. Dimana metode yang digunakan adalah metode 

perancangan berorientasi objek. Tools yang digunakan pada tahap 

perancangan sistem ini antara lain sama dengan tahap analisa sistem 

dan ditambah sebagai berikut : 

a) ERD (Entity Relationship Diagram) 

b) Transformasi ERD ke LRS 

c) LRS (Logical Record Structur) 

d) Spesifikasi Basis Data 

e) Rancangan Layar 
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e. Implementasi 

Impementsi merupakan tahap akhir dalam Pembuatan sistem yang dengan 

menginstalasi semua komponen rancangan perangkat keras dan perangkat 

lunak agar siap untuk di oprasikan dan di gunakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bab I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian yang digunakan 

serta sistematika penulisan untuk menjelaskan pokok-pokok pembahasan. 

b. Bab II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail.  

c. Bab III Pemodelan Proyek 

Bab ini menjelaskan isi dari PEP (Project Execution Plan) seperti 

objective proyek, identifikasi stakeholder, identifikasi deliveriables, 

penjadwalan proyek, RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan tim proyek. 

d. Bab IV Analisis Dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang aplikasi atau program yang dibuat, baik itu 

mengenai analisis sistem, perancangan sistem, paparan implementasi dan 

hasil uji coba program. 

e. Bab V Penutup  

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pada 

bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. 


