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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Latar Belakang Masalah dalam Pembuatan Skripsi ini adalah: 

keperluan dan kepentingan manusia dalam kehidupan antara lain adalah 

informasi. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi di era global yang 

semakin maju dan terus berkembang. Salah satunya adalah website dan 

internet sebagai sarana dibidang teknologi informasi. Saat ini sekolah-

sekolah di wilayah Sukoharjo saling bersaing menawarkan keunggulan dan 

fasilitas pada sekolahnya, supaya menjadi pilihan bagi orang tua wali untuk 

menyekolahkan anak-anaknya. Dengan adanya peningkatan fasilitas 

pendidikan, salah satunya adalah pengolahan administrasi sekolah dengan 

sistem komputerisasi. Salah satunya yaitu Informasi Akademik yang 

sebelumnya dilakukan secara manual akan dilakukan dengan sistem 

komputerisasi. Maka sangatlah perlu dibuat suatu Sistem Informasi 

Akademik berbasis website atau multi user.  

Dalam upaya melaksanakan peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Sukoharjo pun mencoba membuktikan bahwa sekolah yang berlabel 

Madrasah juga bisa ikut serta dalam bersaing pada bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi khususnya di bidang INTERNET.  

Website Madrasah ini diharapkan dapat membantu memberikan 

informasi kepada seluruh masyarakat tentang perkembangan dan prestasi 
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dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo dan membantu mempermudah 

dalam penyusunan program atau pengembangan Madrasah.  

Website Madrasah ini ditargetkan dapat memberikan informasi yang 

menyeluruh tentang berbagai kegiatan yang ada di lingkungan Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo. Alamat dari web MIN Sukoharjo adalah 

http://www.min-sukoharjo.sch.id/ yang di launcing awal pada Tanggal 4 

Maret 2009. Untuk Sistem Informasi Akademik dibuat pada subdomain 

yaitu pada http://www.siakad.min-sukoharjo.sch.id/. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan :  

- Pasal 48 yang berbunyi  

“Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan 

nasional di satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan 

pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan 

sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi”  

- Pasal 27 yang berbunyi  

“Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan 

nasional di daerah, pemerintah provinsi mengembangkan dan melaksanakan 

sistem informasi pendidikan provinsi berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi”  

Berdasarkan kedua pasal diatas dapat dilihat bahwa Sistem Informasi 

Manajemen Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan merupakan sistem yang 

berjalan dengan integrasi tinggi, sehingga membutuhkan penanganan teknologi 
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informasi yang profesional dan efektif. Penanganan sistem yang ada, 

kebanyakan masih menggunakan cara manual, sehingga sering kali menjadi 

kendala bagi para pelaku sistem (Civitas Akademik) dalam menjalankan 

tugasnya sesuai dengan tuntutan yang ada.  

Oleh karena itu penulis mencoba membuat dan mengembangkan 

suatu Sistem Informasi Akademik berbasis website di MIN Sukoharjo guna 

lebih memudahkan dalam pegolahan dan pelaporan Sistem Informasi 

Akademik. Selain itu penulis juga ingin mengembangkan pengetahuan 

tentang website dan aplikasi pendukungnya. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dengan latar belakang diatas dapat ambil rumusan masalah yaitu 

bagaimana membangun suatu sistem informasi akademik berbasis website 

yang dapat memberikan segala informasi tentang kegiatan akademik dengan 

cepat dan akurat, jadi perumusan masalahnya adalah :  

Bagaimana membangun suatu sistem informasi akademik berbasis website 

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo? 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Agar permasalahan yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini 

tidak terlalu meluas dan mudah dipahami oleh pembaca, maka disini penulis 

memberikan batasan masalah yang akan diselesaikan dalam Sistem 

Informasi Akademik Berbasis Website di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Sukoharjo adalah : 

 Input yang berhubungan dengan data :  

‐ Data Siswa  
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‐ Data Kelas 

‐ Data Guru dan Karyawan 

‐ Data Guru Pengampu  

‐ Data Mata Pelajaran  

‐ Data Rombongan Belajar 

‐ Data Wali Rombongan Belajar 

 Pengolahan yang berhubungan dengan data siswa : 

‐ Pengolahan Nilai Raport 

 Laporan – laporan yang berhubungan dengan data siswa : 

‐ Laporan Data Siswa 

‐ Laporan Data Kelas 

‐ Laporan Data Guru 

‐ Laporan Data Pengampu 

‐ Laporan Mata Pelajaran 

‐ Laporan Nilai Raport 

‐ Cetak Raport 

 Hak akses user :  

‐ Kepala Madrasah : Mempunyai hak akses membaca semua laporan 

‐ Admin : Merupakan level tertinggi, user administrator ini yang 

mengelola database, hak aksesnya meliputi semua program : input 

semua data master, lihat semua laporan, termasuk memberikan hak 

akses ke pada masing-masing user. 

‐ Tata Usaha : Mempunyai hak akses input data guru, data siswa, 

data kelas, data pengampu, mata pelajaran serta semua laporannya. 
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‐ Guru : Mempunyai hak akses transaksi nilai harian, transaksi nilai 

tugas, transaksi nilai ujian, serta laporannya. 

‐ Orang Tua/Wali : Mempunyai hak akses melihat nilai harian, nilai 

raport. 

‐ Siswa : Mempunyai hak akses melihat nilai harian, nilai raport. 

1.4 TUJUAN SKRIPSI 

Sistem informasi ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna. 

Tujuan pembuatan sistem ini adalah : 

1.4.1 Menyusun sistem informasi yang tepat agar dapat terbentuk sebuah 

sistem informasi akademik berbasis website yang tersusun secara 

sistematis dan terarah sehingga lebih mengefisienkan pekerjaan 

dalam mengolah dan melaporkan data akademik. 

1.4.2 Efisiensi media dan ruang yang digunakan untuk penyimpanan 

data/arsip sekolah. Efisiensi ini meliputi pengurangan jumlah kertas 

yang digunakan untuk pencatatan data-data sekolah, pengurangan 

ruangan untuk penyimpanan kertas-kertas, pengurangan tenaga 

perawat kertas dan efisiensi ruangan.  

1.4.3 Meningkatkan kemampuan pengelolaan data akademik. Pengelolaan 

yang dimaksud meliputi kelengkapan data, kerincian data, keamanan 

data, kerahasiaan data, cara-cara pemasukan dan pengambilan data, 

dan sebagainya. 

1.4.4 Menjamin ketelitian, kebenaran, hubungan dan kesesuaian data. 

1.4.5 Kemudahan pengelolaan dan pemanfaatan data. Dengan penerapan 

Sistem Informasi Akademik yang baik dan tepat, maka pengelolaan 
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data-data akademik dapat menjadi sangat mudah tanpa harus 

meninggalkan faktor keamanannya. 

 

1.5 MANFAAT SKRIPSI 

Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi beberapa pihak antara lain: 

1.5.1 Manfaat bagi STMIK Sinar Nusantara 

Bagi pihak STMIK Sinar Nusantara secara tidak langsung telah dapat 

melaksanakan salah satu fungsinya yaitu sebagai pengabdian kepada 

masyarakat dan sebagai bahan referensi untuk membantu mahasiswa 

semester bawah yang akan menyusun laporan skripsi. 

1.5.2 Manfaat bagi mahasiswa 

Bagi mahasiswa dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh 

selama berada di bangku kuliah ke dalam dunia praktek kerja nyata. 

Disamping itu setidaknya juga dapat memberikan peran tersendiri bagi 

instansi yaitu membantu menyumbangkan pemikiran untuk lebih 

mendayagunakan potensi lembaga sehingga diperoleh suatu hasil yang 

lebih optimal. 

1.5.3 Manfaat bagi Madrasah 

Memperoleh masukan - masukan tentang penggunaan sistem informasi 

akademik menggunakan website dan internet. Memberikan alternatif 

pengolahan nilai yang lebih baik dengan menggunakan sistem 

komputerisasi dan website. 
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1.6 METODE PENELITIAN 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan pokok-pokok pembahasan. Dalam pengumpulan data 

ini penulis melakukan penelitian baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok-pokok 

pembahasan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis antara lain : 

1.6.1 Studi Pustaka 

Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data 

dan informasi yang dijadikan sebagai acuan perancangan aplikasi 

sistem informasi akademik berbasis website ini. Referensi-referensi 

tersebut berasal dari buku-buku pegangan maupun publikasi hasil 

penelitian, artikel, situs internet serta sumber informasi lain yang 

berkaitan dengan penelitian 

1.6.2 Perencanaan dan Analisa 

Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara tanya jawab atau dialog secara langsung dengan pihak madrasah 

terutama kepala madrasah. 

1.6.2.1 Software Development Life Cycle (SDLC) 

SDLC merupakan sebuah siklus pengembangan 

perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-

tahapan tersebut adalah requirements (analisis kebutuhan), 

analysis sistem (analisa sistem), design (perancangan), 

analisis coding (implementasi), testing (pengujian), dan 

maintenance (perawatan).  
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Dalam SDLC terdapat banyak metode yang dapat 

dipakai untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak misal 

Waterfall, Spiral, Rapid Application Development (RAD), 

dan sebagainya.   

 

1.6.2.2 Metode Waterfall 

Dalam perancangan aplikasi pada tugas akhir ini 

penulis menggunakan metode Waterfall. Metode Waterfall 

adalah metode yang menyarankan sebuah pendekatan yang 

sistematis dan sekuensial melalui tahapan-tahapan yang ada 

pada SDLC untuk membangun sebuah perangkat lunak 

meliputi beberapa tahap yaitu : 

1. Rekayasa Sistem adalah tahap analisis kebutuhan yang 

merupakan tahap awal pembangunan sebuah perangkat 

lunak. 

2. Analisis adalah tahap analisis sistem yang bertujuan 

untuk menjabarkan segala sesuatu yang nantinya akan 

ditangani oleh perangkat lunak. 

3. Perancangan adalah tahap perancangan perangkat lunak 

yang merupakan proses multi langkah dan berfokus 

pada beberapa atribut perangkat lunak yang berbeda 

yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, dan detil 

algoritma. 

4. Pemrograman adalah tahap implementasi yang 
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mengkonversi apa yang telah dirancang sebelumnya ke 

dalam sebuah bahasa yang dimengerti komputer. 

5. Pengujian, untuk tahap ini terdapat dua metode 

pengujian perangkat lunak yang umum digunakan, 

metode black- box merupakan pengujian yang 

menekankan pada fungsionalitas dari sebuah perangkat 

lunak tanpa harus mengetahui bagaimana struktur di 

dalam perangkat lunak tersebut dan white-box yaitu 

menguji struktur internal perangkat lunak dengan 

melakukan pengujian pada algoritma yang digunakan 

oleh perangkat lunak. 

6. Tahap perawatan. Tahap ini dapat diartikan sebagai 

tahap penggunaan perangkat lunak yang disertai dengan 

perawatan dan perbaikan. 

 

1.7 KERANGKA PIKIR 

Kerangka Pikir pada sistem informasi akademik berbasis website di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo yang tersusun secara sistematis, 

terarah dan lengkap sehingga lebih mengefisienkan pekerjaan dalam 

organisasi. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Permasalahan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
Sukoharjo 

Sistem  Informasi Akademik 
di MIN Sukoharjo   (sistem 

Manual) 

SDM kurang memanfaatkan 
teknologi yang telah ada 

Pengolahan data memerlukan 
waktu yang lama 

Informasi yang dihasilkan 
terbatas & kurang akurat 

Pengembangan Sistem 
Informasi Akademik  
di MIN Sukoharjo    

Pemanfaatan teknologi lebih 
dimaksimalkan serta 

pelatihan untuk sumber daya 
manusia 

Penyusunan program aplikasi 
yang menghasilkan sistem 

pengolahan yang lebih cepat 

Penyusunan Database yang 
lebih terstruktur untuk 

mendukung kinerja sistem 
informasi 

Sistem Informasi Akademik 
Baru di MIN Sukoharjo   

(Sistem Komputerisasi berbasis 
internet) 
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1.8 SISTEMATIKA PENULISAN  

Disini penulis akan mengemukakan sistem skripsi yang akan 

digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca sekalian.  Adapun 

bab-bab skripsi ini adalah : 

BAB  I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

skripsi, manfaat skripsi, skema pemikiran dan sistematika 

penulisan skripsi. Rangkaian dari keseluruhan yang ada pada 

bab ini merupakan awal dari pembuatan skripsi.  

BAB  II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk 

menyusun skripsi, landasan teori penulis didapatkan dari ilmu 

serta dari buku-buku untuk melengkapi penganalisaan terhadap 

Sistem Informasi Akademik Berbasis Website di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo tersebut. 

BAB  III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis melakukan peninjauan ke sistem yang 

akan diteliti untuk mengamati serta melakukan penelitian lebih 

dalam dan menggali permasalahan yang ada pada sistem yang 

berjalan, diantaranya sebagai berikut : 

1. Diagram Alir Penelitian  

2. Tahapan Penelitian 

3. Waktu dan Tempat Penelitian 
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BAB  IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang objek yang 

diteliti, yaitu sejarah singkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Sukoharjo, dasar dan tujuan, letak geografis, struktur organisasi, 

serta visi dan misi, penguraian hasil penelitian tentang 

penyusunan program dan pembahasan mengenai sistem 

komputerisasi yang meliputi Diagram Conteks (Context 

Diagram), Hierarchy Input Proses Output (HIPO), Diagram Arus 

Data (DAD), Entity Relationship Diagram (ERD), Diagram 

Relasi Antar Tabel. 

BAB  V PENUTUP 

Bab ini membahas hasil akhir analisa yang didapat dalam bentuk 

kesimpulan. Serta saran untuk mengembangkan program yang 

telah dibuat untuk penelitian lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka beralur buku teks, dimana urut-urutannya adalah 

sebagai berikut : nama pengarang atau penulis, judul buku, edisi 

buku, nama penerbit, tempat penerbit, dan tahun penerbitan yang 

akan diperlukan oleh penulis dan pembaca untuk membantu 

menyusun dan memahami skripsi. 

LAMPIRAN 

Lampiran guna memperjelas sistem informasi akademik berbasis 

website yang berupa contoh dokumen dan listing program. 


