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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini semakin pesat, ditandai dengan 

semakin terintegrasinya teknologi informasi dalam berbagai bidang di kehidupan kita, 

salah satunya dengan bidang pendidikan Saat in seiring perkembangan teknologi 

informasi, perkembangan informasi dalam pendidikan semakin kuat, salah satunya adalah 

penerapanteknologi sistem informasi pada pendidikan yaitu sistem informasi akademik. 

Sistem yang mengelola semua aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan akademik, seperti 

proses pembelajaran, tugas, nilai, pengelolaan data siswa dan guru. 

Selama ini penerapan sistem akademik ini belum merata di semua sekolah di 

indonesia, dikarenakan tidak semua sekolah telah mempunyai fasilitas yang diperlukan 

oleh sistem tersebut, dimana untuk penerapan sistem akademik ini minimal sekolah perlu 

memiliki sebuah komputer dengan server yang berkualitas bagus dan besar untuk 

menampung semua data yang diolah dalam sistem tersebut. Sedangkan untuk mempunyai 

sebuah server tersebut diperlukan biaya yang terbilang cukup mahal, untuk membangun 

sebuah fasilitas sistem informasi yang terkomputerisasi dapat menghabiskan biaya yang 

tidak sedikit. 

Lembaga pendidikan adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai tempat proses 

belajar mengajar, pengembangan dan pelatihan bagi para siswa dan siswai yang mencari 

ilmu, di era yang sekarang ini sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah mulai memakai 

media teknoogi informasi yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar di 

sekolah terutama untuk membantu proses akademik seperti pengolahan data akademik, 

maupun dalam penyajian informasi akademik yang ditujukan agar cepat, akurat, tepat dan 

berkualitas. 

SMK TRISAKTI GEMOLONG adalah sebuah sekolah suasta yang beralamatkan 

di Jl. Solo Purwodadi Km. 20 Sragen, SMK TRISAKTI GEMOLONG ini sekolah yang 

sedang berkembang yang dahulunya sebuah sekolah yang tidak begitu favorit di daerah 

gemolong, namun seiring dengan berkembanganya waktu telah menjadikan sekolah yang 

akan berkembang. 
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Menurut data yang diambil dari Badan Kesiswaan SMK TRISAKTI 

GEMOLONG mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun jumlah 

siswa yang bersekolah di SMK TRISAKTI GEMOLONG terus mengalami peningkatan 

drastis pada tahun 2015 jumlah siswa gabungan dari RPL sama PERAWAT, 

PERHOTELAN telah mencapai angka 860 siswa dan terus berkembang ada tahun 2015 

jumlah siswa RPL sama PERAWAT telah mencapai angka 953 siswa untuk lebih detail, 

perhatikan tabel dibawah ini. 

 

Tabel 1. 1 Jumlah total siswa di Smk Trisakti Gemolong Kab.Sragen. 

Tahun 

Jumlah keseluruhan 

 Siswa/Kelas 

Total Jumlah 

Seluruh Siswa Total 

Siswa 
RPL PERAWAT PERHOTELAN 

Laki- 

Laki 
Perempun 

2017 176 168 79 168 229 397 

2018 181 171 82 170 264 434 

2019 190 183 93 207 259 466 

Sumber: Wakasek& Staf kesiswaan SMK Trisakti Gemolong. 

 

Grafik kenaikan peningkatan siswa dari tahun 2017 sampai 2019 dapat di 

gambarkan dalam grafik sebagai berikut ini. 

 

Tabel 1. 2 Grafik kenaikan Smk Trisakti gemolong. 
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Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam lingkungan sekolah. 

Suatu sistem yang memberikan informasi dengan cepat dan tepat adalah sistem 

dibutuhkan untuk memudahkan peran guru dan wali kelas untuk membuat suatu sistem 

informasi dengan mudah. 

Adapun di Indonesia, menurut data yang dikeluarkan oleh APJII (Asosiasi 

Pengguna Jasa Internet Indonesia), dari data grafik diatas digambarkan penggunaan 

internet di Indonesia meangalami peningkatan yang pesat dimulai dari tahun 1998. 

Ditahun 1998 pengguna internet di Indonesia hanya berjumlah 0,5 juta per orang. Terus 

menerus tumbuh pesat hingga menyentuh angka 82 juta pengguna di tahun 2013 dan 139 

jutapengguna di tahun 2015 yang menjadikan tonggak sejarah baru bagi penggunaan 

internet di Indonesia. 

Sedangkan menurt data yang dilansir oleh internet wold stats Todasia menempati 

perigkat ke empat terbesar di kawasan asia,menurut situs resmi internet world stats 

pengguna internet di Indonesia mencapai 78 juta jiwa. 

Sehubungan dengan data latar belakang diatas maka dalam hal ini saya sebagai 

penulisakan mengambil suatu ”SISTEM INFORMASI AKADEMIK DAN EVALUASI 

NILAI BERBASIS WEB DI SMK TRISAKTI GEMOLONG MENGUNAKAN 

METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar belakang diatas dapat di identifikasi permasalahansebagai 

berikut: 

a. Sistem yang di pakai di SMK TRISAKTI GEMOLONG masih manual dan 

masih mengunakan kertas, penilaian baru berlaku secara manual sehinga 

belum tercapai suatu sistem yang bisa di akses oleh guru dan wali kelas. 

b. Kesulitan sekolah untuk penginformasian dan evaluasi nilai untuk siswa. 

c. Sekolah masih menerapkan sistem berkas atau lembar-lembaran dalam 

mengolah nilai siswa. 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk mengefektifkan pembahasan maka dalam skripsi ini di titik beratkan: 

a. Merancang Sistem informasi nilai berbasis WEB di SMK Trisakti 

Gemolong dengan data yang dapat diakses, data yang berkaitan langsung 
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dengan penginformasian nilai, serta pemberitahuan informasi untuk siswa, 

dan hasil belajar siswa yang dapat diakses melalui internet. 

b. Sistem informasi hanya dapat di akses oleh, guru, wali kelas, bagian 

akademik (admin) dan kepala sekolah dan bukan secara umum. 

c. Metode yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan Metode 

RAD (Rapid Aplication Development), Softwere yang di gunakan adalah 

PHP dan dengan database nya My SQL Server. 

1.4. Rumusan Masalah 

Bedasarkan Latar belakang tersebut diatas, adapun perumusan masalan dalam 

penulisan skripsi ini adalah:”Bagaimana merancang sistem informasi akademik dan 

evaluasi nilai berbasis web di SMK Trisakti Gemolong Kabupaten Sragen”? 

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Membangun sistem informasi yang dapat di manfaatkan untuk 

mengurangi masalah yang ada, misal seperti sistem informasi 

akademik yang belum bisa di akses oleh guru dan wali kelas. 

b. Membangun sistem informasi yang tadinya masih mengunakan 

secara manual menjadi lebih efektif lagi. 

c. Membangun. 

1.5.2.  Manfaat Penelitian 

Sistem informasi akademik berbasis web ini sangat penting untuk 

menunjang penyajian informasi tentang perkembangan siswa. Jadi 

manfaat system informasi berbasis web untuk sekolah dasar yaitu: 

1.5.2.1. Bagi Penulis. 

a. Menambah wawasan penulis tentang teknologi program khusus 

nya PHP 5 (New) dan basis data MySQL yang dapat di terapkan 

langsung dengan mengembangklan aplikasi berbasis web. 
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b. Menciptakan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat 

digunakan untuk mengelola sistem akademik di sekolah serta 

melatih sumber daya yang ada untuk memanfaatkan teknologi 

yang sedang berkembang pesat sekarang ini. 

c.  Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan strata satu (S1). 

1.5.2.2. Bagi sekolah. 

a. Memberikan pelayanan informasi bagi guru dan wali kelas 

untuk menginput nilai dan membuat jadwal pelajaran supaya 

mempermudah untuk membuat nilai raport siswa di sekolah di 

SMK TRISAKTI GEMOLONG. 

a. Membantu sekolah untuk memenfaatkan teknologi informasi 

yang harus di pake pada era sekarang. 

b. Aktivita akademik pada sekolah dapat tercatat dengan rapi dan 

efisien dalam bentuk media maupun tenaga. 

c. Memberikan fasilitas yang baru untuk Sekolah melalui 

perancangan sistem nilai akademik di SMK TRISAKTI 

GEMOLONG. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam pembahasan masalah pada 

penulisan skripsi ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, 

metodologi penulisan serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang berhubungan dengan 

materi yang peneliti buat. Teori-teori tersebut antara lain adalah tentang   

Sistem, Rapid Application Development (RAD). 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang data-data yang ada dilapangan, Serta singkat 

sejarah dari SMK Trisakti Gemolong dan struktur organisasinya serta 

tinjauan dari kegiatan dan hasil analisa proses yang sedang berjalan, yang 

dihadapi.. 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pembuatan Sistem Informasi 

Nilai Akademik berbasis web. Diharapkan dapat membantu guru, wali kelas 

dan pihak sekolah sehingga mempermudah dalam proses penginputan nilai 

dan informasi akademik. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan yang merupakan ringkasan 

dari penulisan-penulisan yang sudah dibahas sebelumnya dan atas dasar 

kesimpulan tersebut penulis akan ajukan beberapa saran. 
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