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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi komunikasi di masa modern ini sangat 

pesat dan cepat. Sehingga informasi menjadi kebutuhan sehari-hari. 

Banyak media komunikasi yang menyediakan jasa pemberi informasi 

seperti televisi, radio, koran, dan yang paling cepat dan peset 

perkembangannya yaitu internet. Hampir semua masyarakat dari kecil 

sampai besar dari kelas bawah sampai kelas menengah ke atas mengenal 

intenet. Internet merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang mencari 

informasi mengenai suatu hal.  

Dalam lingkup pendidikan, internet sangat penting dalam 

penyampaian informasi sebagai alat informasi yang tepat, cepat, dan 

mudah di akses dimanapun pengguna berada. Untuk itu, sistem informasi 

akademik yang berhubungan dengan kegiatan akademik sangat membantu 

penyampaian informasi antar warga lingkup internal akademik dan lingkup 

luar akademik.  

Sistem informasi akademik memuat segala aspek yang 

berhubungan dengan akademik seperti penyampaian materi secara online, 

penyampaian hasil nilai secara online. Sehingga memudahkan siswa untuk 

belajar dan memahami materi yang dibahas. Selain itu, siswa juga bisa 
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melihat perkembangan nilai mereka dengan mudah cepat dan dapat di 

akses dimana saja dan kapan saja.  

Untuk memenuhi kebutuhan informasi di SMK Negeri 6 Surakarta, 

diperlukan sebuah sistem yang mengatur alur komunikasi antara Guru, 

Siswa dan bagian Tata usaha. Sistem yang memberi kemudahan baik dari 

pihak Tata Usaha dalam penyampaian informasi kepada Siswa, pihak guru 

yang menyampaikan materi secara online, dan hal ini memudahkan siswa 

untuk melihat materi dan pengumuman-pengumuman.  

Sistem informasi nilai hasil akhir semester SMK Negeri 6, masih 

menggunakan lembar kertas atau buku yang diserahkan kepada orang tua 

atau wali murid setiap  bulan sekali. Setelah 1 sampai 2 minggu buku nilai 

tersebut dikumpulkan kembali kepada wali kelas. Hal itu menyebabkan 

masalah seperti, apabila buku tersbut hilang maka dokumen nilai pun 

hilang. Siswa hanya melihat nilai sebentar untuk kemudian diserahkan ke 

wali kelas, hal ini memudahkan siswa lupa berapa nilainya. Untuk itu, 

diperlukan sistem informasi nilai yang memudahkan siswa melihat nilai 

hasil belajar semala sekolah di SMK Negeri 6 Surakarta tanpa harus 

menunggu ahkir semester dan tanpa harus meminta kepada wali kelas. 

Siswa dapat sewaktu-waktu melihat nilai dan materi tanpa harus ke 

sekolah menemui guru yang bersangkutan. 

SMK Negeri 6 Surakarta adalah sekolah berstandar International 

atau yang sering kita kenal dengan istilah SBI. Untuk itu, sistem informasi 

dan tekonologi akademik sangat membantu dalam kegiatan akademik. 
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Sebagai sekolah percontohan yang memberikan kemudahan bagi 

masyarakat, maupun warga internal sekolah untuk memperoleh informasi 

mengenai kegiatan akademik sekolah. 

1.2. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan bahwa bagaimana 

merancang dan membuat suatu sistem informasi akademik berbasis web 

untuk memudahkan komunikasi antara Guru, Siswa, dan Tata Usaha di 

SMK Negeri 6 Surakarta. 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Agar tidak keluar dari pokok pembahasan sistem informasi 

Akademik SMK Negeri 6 Surakarta ini, penulis membatasi masalah 

sebagai berikut :  

1.3.1 Pengelolaan kegiatan belajar mengajar dan memudahkan 

komunikasi antara Guru, Siswa, dan Tata Usaha meliputi:  

a. Mengelola data Guru  

b. Mengelola data Siswa 

c. Mengelola data Mata Pelajaran 

d. Mengelola informasi dan pengumuman-pengumuman 

sekolah 

e. Mengelola nilai rata-rata kelas dan nilai hasil ujian semester.  

f. Mengelola materi-materi pelajaran. 

1.3.2 Aplikasi dibangun menggunakan HTML, PHP, dan MYSQL 

sebagai database. 
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1.4. TUJUAN PROYEK AKHIR 

Proyek akhir ini adalah salah satu syarat dalam memenuhi 

kelengkapan kurikulum untuk memcapai jenjang Diploma III di STMIK 

Sinar Nusantara Surakarta. Adapun tujuan penting lainnya adalah sebagai 

berikut :  

Terciptanya suatu sistem informasi akademik yang berisi tentang 

penilaian guru terhadap siswa, pengaturan mata pelajaran, data guru, data 

wali dan data siswa oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum serta 

pengaturan data-data nilai dan kegiatan siswa oleh wali kelas.  

1.5. MANFAAT PROYEK AKHIR 

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, bagi dari pihak akademik, mahasiswa, maupun instansi. 

Adapun manfaat tersebut diataranya adalah,  

1.5.1 Bagi Pihak Akademik STMIK Sinar Nusantara 

Laporan hasil penelitian yang dibuat penulis dapat dijadikan 

bahan pustaka STMIK Sinar Nusantara Surakarta dan diharapkan 

bisa menjadi sumber pengetahuan bagi pembacanya, sebagai 

referensi dalam pembuatan proyek akhir berikutnya.  

1.5.2 Bagi Penulis 

Sebagai tolok ukur seberapa ilmu dan pengetahuan yang 

didapat selama belajar di STMIK Sinar Nusantara. Mampu 

mengembangkan kemampuan di bidang teknologi dan informasi.  
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1.5.3 Bagi Pembaca 

Sebagai bahan referensi dalam menentukan atau mencari 

informasi seputar dunia teknologi. Sebagai sumber ilmu pengetahuan 

seputar dunia teknologi dan informasi. Sebagai bacaan yang 

berkualitas sehingga mampu membantu pembaca dalam 

memutuskan suatu persoalan.  

1.5.4 Bagi Instansi  

Memudahkan penyampaian komunikasi akademik antara 

Guru, Siswa, dan Tata Usaha, sehingga terjalin komunikasi yang 

lebih harmonis. 

1.6. METODOLOGI PENELITIAN 

Proyek akhir ini disusun memerlukan adanya proses pengumpulan 

data yang akurat dan langsung dari sumbernya. Metode penelitian ini 

nantinya akan digunakan sebagai landasan untuk memcahkan masalah 

yang didapat dari lokasi penelitian. Adapun metedo penelitian yang 

digunakan adalah sebagai berikut :  

1.6.1 Metode Pengambilan dan Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data ada beberapa cara yang dilakukan 

diantaranya adalah: 

a. Observasi 

 Observasi dilakukan di SMK Negeri 6 Surakarta dengan 

melihat langsung sistem pertukaran informasi akademik antara 

Guru, Siswa, dan Tata Usaha.  
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b. Metode Wawancara 

 Wawancara merupakan metode yang dilakukan melalui 

proses tanya jawab dengan bagian Tata usaha, Guru, dan Siswa 

di SMK Negeri 6 Surakarta untuk mempertanyakan seputar 

sistem yang telah berjalan.  

 Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara yang 

berhubungan dengan proses belajar mengajar dan sistem 

penilaian di SMK Negeri 6 Surakarta :  

1. Bagaimana proses belajar-mengajar di SMK Negeri 6 

surakarta? 

2. Bagaiman cara penyampaian pengumunan akademik dari 

Tata Usaha kepada siswa? 

3. Bagaimana menyampaian nilai kepada siswa? 

4. Aspek-aspek apa saja yang dinilai selain nilai ujian? 

5. Berapa KKM atau Ketria Ketuntasan Minimun masing-

masing pelajaran dan pelajaran apa saja?  

6. Apakah perlu ada sistem yang membantu penyampaian 

informasi secara cepat dan akurat? 

c. Metode Studi Pustaka 

 Studi pustaka merupakan metode pencarian dan 

pengumpulan data dengan cara mencari referensi, literatur atau 

bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber wacana 

yang berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir ini.  
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 Studi pustaka dalam penyusunan laporan akhir ini adalah 

dengan cara mencari dari internet, buku-buku, laporan-laporan, 

data-data yang berkaitan dengan HTML, PHP, MYSQL, dan 

SMK Negeri Surakarta. 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem adalah metode yang menentukan 

langkah-langkah dalam melakukan perancangan sistem yaitu : 

a. Analisis Sistem 

Tahap ini merupakan tahap awal pencarian informasi 

tentang sistem yang telah berjalan. Mencari tahu seberapa efektif 

sistem sekarang dan sistem yang akan dibuat, dengan melihat 

langsung cara kerja sistem dan mencari tahu kekurangan dan 

kelembahan sistem. Menganalisis kebutuhan sistem, sehingga 

dapat mengetahui seberapa penting dan seberapa membantu 

pekerjaan akademik apabila sistem telah dibuat.  

b. Perancangan Sistem 

Tahap berikutnya adalah perancangan sistem, dimana 

analisis sistem yang telah kita buat sebelumnya di aplikasi kan 

dalam bentuk tabel-tabel, relasi-relasi, dan hubungan masing-

masing entitas. Dalam tahap perancangan sistem ini penulis 

menggunakan UML (Unified Modeling Language) dengan 

membuat diagram use case, diagram kelas, diagram aktivitas, 
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dan diagram sequence. Perancangan sistem merupakan desain 

sistem yang memudahkan programmer membuat program.   

c. Implementasi  

Implementasi merupakan tahap perwujudan desain menjadi 

suatu aplikasi. Dengan menggunakan aplikasi untuk mengubah 

bahasa diagram menjadi bahasa kode program. Tahap ini 

merupakan tahap yang sangat fleksibel, dimana penulis dapat 

menambahkan dan menguji sistem apabila terdapat suatu 

kesalahan, sehingga dapat segera diperbaiki. Perancangan 

database dengan menggunakan aplikasi MySQL, peracangan 

fungsional menggunakan aplikasi PHP, dan untuk perancangan 

antarmuka menggunakan CSS.  

d. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan dengan metode black box 

diamana metode ini dalam pengujian perangkat lunak yang 

berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan 

output aplikasi (apakah sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan atau belum). Tahap pengujian atau testing merupakan 

salah satu tahap yang harus ada dalam sebuah siklus 

pengembangan perangkat lunak (selain tahap perancangan atau 

desain). 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan makalah ini menggunakan sistematika penulisan yang 

terdiri dari beberapa bab sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan dan manfaat, 

rumusan masalah, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori, memuat tinjauan pustaka yang berisi teori- teori 

yang mendukung. 

Bab III Desain dan Perancangan, yang memuat tentang data-data yang 

diperlukan dalam perancangan suatu sistem. 

BabIV Implementasi dan Analisa, yang memuat tentang langkah dan 

hasil analisa dan pembahasan yang sifatnya terpadu.  

BAB V Penutup, yang memuat Kesimpulan dan  Saran.  

 


