
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH  

Seiring dengan perkembangan sistem teknologi informasi dan 

komunikasi yang semakin maju, segala macam kegiatan semakin padat  

dan dituntut untuk lebih  efektif dan efisien dalam penanganan pekerjaan. 

Pemakaian teknologi komputer  dan jaringan tidak hanya di 

pakai/digunakan dalam kegiatan bisnis saja, namun segala aspek pekerjaan 

dari petani untuk memperkenalkan  produknya hingga pembangunan 

negara dari segala aspek yang  menggunakan piranti komputer dan 

jaringan.  Termasuk pada pemanfaatan komputer dan jaringan pada 

lingkungan sekolah yaitu antara lain penyajian suatu informasi yang 

menggunakan  media internet atau berbasis web.  Kebutuhan akan suatu 

informasi, apapun bentuknya dewasa ini sangatlah penting sehingga 

tuntutan penyampaian dan pengaksesan informasi yang cepat dan mudah 

merupakan hal yang harus di penuhi. 

Pemanfaatan sistem informasi berbasis web di lingkungan sekolah 

mempunyai banyak keunggulan, antara lain sebagai media pengenalan 

sekolah kepada masyarakat luas dengan harapan masyarakat mengetahui 

segala informasi dan keunggulan dari sekolah tersebut sehingga dapat 

dijadikan masukan bagi orang tua yang akan mendaftarkan anaknya ke 

jenjang pendidikan selanjutnya.  Serta  dapat juga dimanfaatkan untuk 

menyampaikan informasi kepada para murid / orang tua murid tanpa harus 



melihat papan pengumuman atau media sejenisnya melainkan murid / 

orang tua murid dapat mengakses informasi tentang sekolahnya secara 

online. 

SD Islam Al Fattah telah memiliki sistem informasi berbasis web 

dengan cms wordpress. Namun website tersebut tidak ada aplikasi 

pengolahan nilai ataupun link ke daftar nilai siswa. Disamping itu 

pengolahan  nilai masih manual menggunakan  blangko penilaian 

kemudian diolah menggunakan ms.excel. Nilai hasil olahan tersebut belum 

bisa dionlinekan karena belum ada sistem yang mendukung hal tersebut. 

Serta data-data yang akurat dari siswa yang bersangkutan juga belum bisa 

dionlinekan. Sehingga diperlukan suatu sistem informasi pengolahan nilai 

yang terintegrasi dengan sistem informasi yang ada. 

Dengan pertimbangan tersebut penulis berkeinginan untuk 

membantu membuat sebuah Sistem Informasi nilai akademik yang 

terintegrasi dengan sistem informasi yang ada. Serta untuk mempermudah 

penyampaian nilai hasil belajar dan informasi-informasi penting yang 

berkaiatan dengan proses belajar mengajar. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Dari penelitian yang penulis lakukan  maka dapat di kembangkan 

perumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Membangun Sistem 

Informasi Nilai Akademik Berbasis Web Pada SD Islam Al Fattah 

Surakarta. 

. 



1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Agar masalah yang dibahas tidak meluas,  mudah dipahami dan 

memberikan gambaran yang lebih terperinci, terarah dan tidak 

menyimpang dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah. 

 Adapun batasan –batasan masalah tersebut diantaranya : 

1. Informasi mengenai guru pengajar. 

2. Informasi mengenai kelas. 

3. Informasi mengenai mata pelajaran. 

4. Informasi mengenai jadwal pelajaran. 

5. Informasi mengenai siswa. 

6. Informasi mengenai nilai 

a. Pengolahan nilai akademik 

b. Laporan nilai akademik 

7. Cetak transkip nilai. 

 

1.4 TUJUAN SKRIPSI 

Membangun sistem informasi nilai akademik berbasis web pada 

SD Islam Al Fattah Surakarta yang bersifat online. Dan dapat diakses 

dimana saja kapan saja, asalkan memenuhi kriteria pengaksesan. 

 

1.5 MANFAAT SKRIPSI 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik pihak akademik 

maupun masyarakat. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut : 

 



1.5.1. MANFAAT BAGI SD ISLAM AL FATTAH SURAKARTA 

Dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk  : 

Media penyampaian informasi nilai kepada murid dan wali murid 

secara efektif dan efisien. 

 

1.5.2. MANFAAT BAGI STMIK SINAR NUSANTARA 

1. Menambah karya ilmiah untuk meningkatkan jumlah karya –

karya akademik yang dapat membantu ketercapaian visi-misi 

STMIK Sinar Nusantara. 

2. Sebagai bahan Pertimbangan / referensi untuk mengerjakan 

tugas akhir / skripsi  yang dikelola oleh perpustakaan 

kampus. 

 

1.5.3 MANFAAT BAGI PENULIS  

Untuk menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan 

dengan disiplin ilmu yang diteliti, dan bisa menerapkan teori-teori 

yang telah diterima selama di bangku kuliah secara langsung 

dalam dunia kerja terutama dibidang komputer. 

 

1.5.4. MANFAAT BAGI PEMBACA  

Sebagai perbandingan bagi pembaca yang ingin menjadikan 

referensi dalam menentukan topik untuk menyusun laporan  

skripsi di kemudian hari, serta menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi pembaca. 



1.6. KERANGKA PIKIR  

Untuk mempermudah dalam proses pembuatan sistem informasi 

nilai akademik ini maka penulis membuat kerangka pemikiran adalah 

sebagai berikut : 

Skema Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema pemikiran sistem informasi nilai akademik SD Islam Al Fattah 

berbasis web. 

 

SD Islam Al Fattah menggunakan sistem 

informasi berbasis web dengan CMS Wordpress 

Timbul Masalah 

Belum ada link ke pengolahan 

nilai 

Di website 

Belum ada aplikasi pengolahan 

nilai 

Berbasis web 

 SD Islam Al Fattah belum mempunyai transkip nilai yang dapat 

diakses di internet.  

 Jika raport sudah dikembalikan kesekolah murid/walimurid tidak 

dapat melihat nilai raportnya lagi kecuali meminjam dengan 

alasan yang diperbolehkan.  
 

Beberapa alternatif pemecahan masalah : 

 

Menggunakan sistem informasi 

yang mampu mendukung kinerja 

dalam penyajian informasi 

pengolahan nilai 
 

Meningkatkan pelayanan 

yang berkaitan dengan 

informasi nilai 
 

Menggunakan sistem informasi nilai akademik berbasis web 

 



1.7. SISTEMATIKA  PENULISAN  

Sistematika penulisan laporan skripsi adalah sebagai gambaran secara 

global mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya 

sebagai berikut :  

BAB I :  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menggunakan beberapa sub bahasan, yaitu : 

Latar belakang , Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, 

Tujuan Skripsi, Manfaat Skripsi, Kerangka Pikir, 

Sistematika Penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI  

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian teori-teori yang 

berkaitan dengan sistem informasi nilai akademik. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menyajikan variabel-variabel yang diteliti, 

teknik pengumpulan data dan prosedure penelitian. 

BAB IV :  TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN  

Pada bab ini menyajikan tentang sejarah terbentuknya 

Sekolah Dasar Islam Al Fattah Surakarta termasuk struktur 

organisasi sekolah, visi dan misi, denah lokasi dan 

keterangan –keterangan yang di butuhkan. 

BAB V  :  PEMBAHASAN MASALAH  

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai 

sistem informasi nilai akademik yang meliputi design input, 

design output, petunjuk penggunaan program atau 



dokumentasi program yang berkaitan tentang 

pengoperasian program aplikasi tersebut. 

BAB VI  :  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai hasil-hasil 

pokok yang berasal dari pembahasan masalah secara 

terperinci dan berisi saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


