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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini sangat cepat dan hampir 

menyeluruh disemua kalangan dan semua bidang. Salah satu bidang yang tidak dapat 

terlepas dari teknologi adalah bidang pendidikan. Dengan adanya perkembangan 

teknologi informasi di bidang pendidikan akan menjadikan pendidikan pada saat ini 

bisa lebih maju dan berkembang sehingga masyarakat bisa hidup lebih kreatif dan 

berpendidikan. Akan tetapi permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana 

memanfaatkan teknologi yang ada disekitar kita untuk menunjang pendidikan yang 

ada. 

Sistem informasi akademik pada sebuah sekolah merupakan sesuatu yang 

sangat penting bagi para siswanya. Sistem informasi akademik dapat digunakan 

untuk melihat nilai serta apapun yang berhubungan dengan sekolahnya. Sehingga 

sistem informasi tersebut harus senantiasa diberikan pemeliharaan (maintance) dan 

pengembangan (development). Begitu juga dengan sistem informasi akademik yang 

ada di SMA Negeri 2 pangkalpinang, sampai saat ini sistem informasi akademik di 

sma negeri 2 pangkalpinang belum ada yang dikembangkan secara khusus berbasis 

mobile. 

Padahal saat ini sudah banyak sekali perangkat mobile yang berteknologi 

canggih yang beredar di masyarakat, mulai dari yang berbasis java, symbian, 

blackberry, windowsphone, iphone, dan android. Maka dari itu perkembangan ini 

dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan dalam mengakses sistem informasi 

akademik (SIA) bagi siswa yang menggunakan perangkat mobile / smartphone. 

 



                                                     2 
 

Smartphone merupakan seebuah device yang memungkinkan untuk 

melakukan komunikasi ( seperti menelepon atau sms ) juga didalamnya terdapat 

fungsi PDA (Personal Digital Assistant) dan berkemampuan seperti layaknya 

computer. Selain itu, suatu telepon genggam dapat dikatakan smartphone juga harus 

memiliki sistem operasi didalamnya. Sistem operasi pada saat ini yang sangat popular 

adalah sistem operasi android. Banyak sekali vendor atau perusahaan-perusahaan 

elektronik, khususnya dalam bidang telepon genggam yang membenamkan sistem 

android pada produk-produk yang dikeluarkannya. Android  sendiri adalah sistem 

operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform 

terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh bermacam piranti bergerak. 

Dengan adanya sebuah informasi sebuah lembaga pendidikan dalam hal ini 

SMA Negeri 2 pangkalpinang, dapat mengetahui tingkat produktivitas dan kemajuan 

serta aktivitas yang terjadi pada sekolah tersebut. Oleh sebab itu diperlukan sebuah 

sistem informasi yang dapat mengolah data yang berhubungan dengan kegiatan 

akademik, sistem informasi akademik (SIA) menangani dan mengolah data siswa, 

data guru, data kurikulum, data nilai serta data jadwal akademik. SIA perlu 

memberikan tingkat akses pengguna terhadap data-data tersebut dan tidak semua 

pengguna bisa mengakses data tertentu dan melakukan perubahan terhadapnya. 

Sehingga masing-masing pengguna hanya akan memperoleh hak kuasa terhadap 

informasi tertentu, contohnya, siswa tidak bisa melakukan perubahan terhadap data 

nilai hasil ujian dan yang berhak melakukannya adalah bagian audit akademik. 

Oleh karena itu, melihat dari realita diatas maka penulis termotivasi untuk 

membuat sebuah aplikasi mobile yang diharapkan bisa diakses dimana saja dan kapan 

saja selama mereka terhubung dengan jaringan internet, sehingga dapat memotivasi 

pengguna untuk selalu update mengenai informasi disekolahnya melalui perangkat 

mobile.  
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Maka penulis tertarik membuat skripsi yang berjudul “APLIKASI SISTEM 

INFORMASI AKADEMIK DI SMA NEGERI 2 PANGKALPINANG BERBASIS 

ANDROID”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di identifikasikan beberapa masalah, 

diantaranya : 

a. Informasi tentang data nilai, tugas dan jadwal mata pelajaran yang 

diterapkan di SMA Negeri 2 pangkalpinang belum tersedia melalui 

android. 

b. Informasi tentang nilai dan jadwal mata pelajaran serta yang 

lainnya masih bersifat manual, dimana siswa masih datang ke 

sekolah untuk melihat nilai mereka. 

c. Merancang dan membangun aplikasi yang bisa mempermudah 

siswa dalam pengaksesan system informasi akademik di SMA 

Negeri 2 pangkalpinang menggunakan android 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang diantaranya adalah : 

a. Aplikasi ini dibuat atau di khususkan untuk siswa/i SMA Negeri 2 

Pangkalpinang 

b. Aplikasi dibuat diatas platform android sehingga dimungkinkan 

hanya dapat dijalankan pada smartphone berbasis android. 

c. Aplikasi ini hanya ditujukan bagi pengguna smartphone yang 

menggunakan Android OS minimal versi 2.2 (froyo) atau versi 

lebih tinggi. 

d. Proses pemasukan data hanya dapat dilakukan oleh admin dan 

guru pada server dan siswa pada sisi client. 
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e. Siswa hanya dapat mengakses nilai raport, info mengenai sekolah 

dan jadwal mata pelajaran  

f. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java 

(Eclipse versi kepler), dengan menggunakan Android SDK 

(Software Development Kit) sebagai pengembangnya. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Dapat dirancang dan di implementasikan sebuah system informasi 

akademik berbasis android di SMA negeri 2 Pangkalpinang. 

b. Diharapkan aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan, baik dari 

segi kemudahan operasional, kecepatan akses, serta kelengkapan 

fiturnya. 

c. Membuat aplikasi sistem informasi yang mudah digunakan dengan 

tampilan yang menarik serta lebih mengefisienkan dan 

mengefektifkan proses pengaksesan informasi yang dilakukan oleh 

Siswa/i. 

d. Dapat meningkatkan pelayanan pendidikan. 

 

 

1.5 Metode 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. Metode penelitian data tersebut adalah 

sebagai berikut : 
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1.5.1 Perencanaan 

Perancanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk 

dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

a. Teknik pengumpulan data 

Proses pengumpulan data dalam menyusun penelitian ini diperoleh penulis 

dengan cara sebagai berikut : 

1) Pengamatan / Observasi  

Penulis melakukan pengamatan secara langsung kepada bagian – 

bagian yang berkaitan dengan sistem untuk memperoleh data agar 

lebih lengkap Analisa sistem.  

2) Studi Literatur 

Penulis juga mengambil beberapa data dan referensi dari buku-buku 

dan internet untuk mendapatkan dan melengkapi data informasi yang 

dibutuhkan dalam pembuatan sistem ini. 

3) Dokumen Analisis 

Penulis melakukan analisis pada data atau dokumen yang sudah ada 

pada instansi tersebut untuk dijadikan suatu informasi yang 

dibutuhkan dalam pengerjaan proyek ini. 

 

b. Studi kelayakan 

Studi kelayakan yaitu studi yang mempertimbangkan kebutuhan-

kebutuhan dalam pembangunan sebuah system sehingga dapat ditentukan 

layak atau tidaknya system tersebut. Dan penelitian yang dibuat oleh 

penulis sangat layak untuk dilakukan dalam hal ini untuk meningkatkan 

dunia pendidikan dalam bidang informasi di sekolah terutama di SMA 

Negeri 2 pangkalpinang. Dalam hal kegunaan, penulis merasa suatu 

system informasi akademik berbasis android yang dibuat ini akan sangat 

berguna untuk kemajuan sekolah tersebut mengingat sekarang dunia 
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mobile sangat berkembang pesat dikalangan remaja, dan segala hal yang 

berbau informasi yang diinginkan hanya dilakukan menggunakan aplikasi 

mobile. 

 

1.5.2 Analisa 

Merangkum sejumlah data besar data yang masih mentah menjadi informasi 

yang dapat diinterpretasikan. Kategorisasi atau pemisahan dari komponen-komponen 

atau bagian-bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk 

analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. Semua bentuk analisis 

berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya 

dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti. Dalam 

tugas akhir ini penulis memaparkan beberapa tahapan yang diperlukan dalam 

pembuatan aplikasi ini : 

a. Mengidentifikasi penyebab masalah 

Permasalahan yang akan dipecahkan dalam mengidentifikasi penyebab 

masalah ini dapat dirangkum sebagai berikut : 

1) Informasi tentang data nilai, tugas dan jadwal mata pelajaran 

yang diterapkan di SMA Negeri 2 pangkalpinang belum 

tersedia melalui android. 

2) Informasi tentang nilai dan jadwal mata pelajaran serta yang 

lainnya masih bersifat manual, dimana siswa masih datang ke 

sekolah untuk melihat nilai mereka. 

3) Merancang dan membangun aplikasi yang bisa mempermudah 

siswa dalam pengaksesan system informasi akademik di SMA 

Negeri 2 pangkalpinang menggunakan android. 

 

b. Menentukan jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian terapan, Penelitian terapan 

adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang 
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dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Penelitian terapan 

dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi 

masalah-maslah praktis sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

manusia, baik secara individual maupun kelompok. Masalah penelitian 

terapan ditetapkan untuk mencari solusi yang dapat dimanfaatkan 

manusia. Oleh karena itu, hasil pnelitiannya berupa jawaban nyata dan 

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang dituju. Penelitian terapan 

dalam pendidikan, misalnya, berkaitan dengan peningkatan kualitas 

strategi, teknik, dan model pembelajaran, atau peningkatan minat dan 

motivasi belajar siswa.  

 

c. Merencanakan jadwal penelitian  

Jadwal kegiatan penelitian keseluruhan akan di jelaskan secara detail 

pada bab 3. Dimana awal penelitian hingga berakhirnya penelitian akan 

digambarkan terperenci menggunakan Microsoft  Project. 

 

d. Menganalisis kelemahan system berjalan 

System yang digunakan di SMA Negeri 2 pangkalpinang dari dulu 

sampai saat ini dalam hal pengecekan nilai menggunakan cara manual 

dimana siswa masih datang langsung ke sekolah untuk mengetahui nilai 

mereka. Maka dari itu penulis akan menganalisa system yang sedang 

berjalan di SMA Negeri 2 Pangkalpinang menggunakan diagram activity.  

 

e. Analisa kebutuhan sistem 

SMA Negeri 2 Pangkalpinang membutuhkan sebuah system yang 

dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan diperlukan 

dalam laporan data siswa, laporan nilai dan jadwal kepada siswa. 

Kebutuhan dalam pembuatan proyek ini meliputi perangkat keras dan 

perangkat lunak yang dipakai oleh penulis. 
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a) Analisa perangkat keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam melakukan desain 

system dan implementasi program dalam penelitian ini akan 

dijelaskan di bab IV. 

b) Analisa perangkat lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan ini terdiri 

dari beberapa aplikasi. Dan penulis akan menjabarkan di bab IV. 

 

1.5.3 Perancangan 

Perancangan adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa 

atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan 

yang utuh dan berfungsi Perancangan sistem dapat dirancang dalam bentuk 

bagan alir sistem (system flowchart), yang merupakan alat bentuk grafik yang 

dapat digunakan untuk menunjukan urutan-urutan proses dari sistem (Syifaun 

Nafisah, 2003 : 2). 

a. Perancangan Input 

Input mengawali dimulainya proses informasi.  Input perlu 

direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi 

yang berguna, dalam penelitian ini menggunakan diagram flowchart, 

usecase, activity. 

1) Flowchart adalah representasi grafik yang menggambarkan setiap 

langkah yang akan dilakukan dalam suatu proses, yang merupakan alat 

bantu yang banyak digunakan untuk menggambarkan system secara 

pisikal. 

2) Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan 

dari sebuah sistem.  Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat 

sistem, dan bukan “bagaimana”.  Sebuah use case mempresentasikan 

sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan 

sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, Seorang/sebuah 
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aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi 

dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

3) Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem 

yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, 

decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana meraka berakhir.  

Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang 

mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 

 

b. Perancangan Output  

Pada tahap perancangan output secara umum hanya dimaksudkan 

untuk menentukan bentuk output yang akan dihasilkan oleh system yang 

akan dirancang lengkap dengan struktur data dan tampilan layarnya. 

Perancangan keluaran secara umum bertujuan untuk menjawab pertanyaan 

– pertanyaan : bagaimana dan seperti apa bentuk output‐output dari 

system yang dirancang, kepada siapa saja output tersebut akan 

didistribusikan,berasal dari proses mana saja output‐output tersebut. Salah 

satu bentuk output adalah laporan yang disajikan melalui media kertas. 

Dan pada rancangan layout ini penulis menggunakan Microsoft visio. 

 

c. Layout 

Perancangan screen layout yang terdiri dari tampilan input data dan 

tampilan output-nya. Pada langkah ini hasil perancangan screen layout 

desain antarmuka ( Interface Design), dimana tampilan yang sudah 

sempurna  sehingga memudahkan user dalam menggunakannya. 
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d. Perancangan database  

Basis Data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar komputer dan 

digunakan perangkat lunak tertentu untuk manipulasinya. Database 

merupakan salah satu komponen yang penting di sistem informasi, karena 

berfungsi sebagai basis penyedia informasi bagi para pemakainya. 

Perancangan database untuk membuat aplikasi ini, penulis 

menggunakan Entity-Relationship Diagram  (ERD), ERD to LRS. 

Menurut pendapat Kronke (2006 : 37-40) Entity-Relationship Diagram 

(ERD) adalah adalah suatu pemodelan konseptual yang didesain secara 

khusus untuk mengidentifikasikan entitas yang menjelaskan data dan 

hubungan antar data, yaitu dengan menuliskan dalam cardinality.  

Elemen-elemen yang membentuk ERD. 

 

1.5.4 Implementasi 

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu 

kegiatan dan tercapainya tujuan kegiatan tersebut. Keberhasilan implementasi 

dapat dilihat dari program tersebut dirancang dengan landasan yang jelas, 

dengan kelompok sasaran, dan tujuan yang jelas. 

a. Instalasi perangkat lunak 

Instalasi perangkat lunak (software) yang telah dibuat oleh penulis akan di 

bahas di bab 4, seperti melakukan penginstallan apk yang sudah dibuat ke 

smartphone. 

b. Pengujian (menggunkan metode blackbox) 

Pengujian dilakukan dengan cara uji coba Black Box Testing yaitu uji 

coba yang dilakukan pada interface software, dan digunakan untuk 

mendemonstrasikan fungsi software yang dioperaasikan, apakah input 

diterima dengan benar dan output yang dihasilkan benar. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran umum mengenai 

penelitian yang dilakukan dan kejelasan mengenai penulisan hasil penelitian. Oleh 

sebab itu laporan ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan 

tujuan, batasan masalah, metode penelitian, sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan mengenai landasan teori beserta sumber rujukan, sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi. 

 

BAB III PEMODELAN PROYEK 

Bab yang secara mendetil menjabarkan tentang sasaran atau tujuan 

dikembangkannya aplikasi ini, siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab dalam 

tahap pengembangan dan penggunaan aplikasi, gambaran umum perangkat lunak, 

model atau proses yang digunakan dalam tahap pengembangan untuk menghasilkan 

sebuah produk akhir,estimasi waktu, biaya yang dalam pengerjaan aplikasi. 

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas mengenai masalah yang dihadapi, strategi penyelesaian 

dan penyelesaian masalah yang dicapai. Pada bab ini juga dijabarkan mengenai 

database yang digunkan, implementasi serta kekurangan dan kelebihan dari perangkat 

lunak yang dikembangkan. 
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BAB V IMPLEMENTASI DAN KESIMPULAN  

Bab ini akan menjelaskan implementasi dan kesimpulan serta saran untuk 

pengembangan aplikasi program yang dikembangkan. 

 

 

 

 

 

 


