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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia Pendidikan 

dari Pendidikan tatap muka konvensional ke arah Pendidikan yang lebih terbuka. 

Teknologi internet menjadi media yang popular dalam mengembangkan 

Pendidikan global. Jaringan internet adalah suatu gabungan jaringan dua atau lebih 

komputer di seluruh dunia sehingga peranan teknologi informasi dalam segala jenis 

dan bentuk informasi dapat di komunikasikan antar belahan dunia secara global dan 

instan. 

Peranan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak 

bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global 

menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan 

perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, 

terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia 

pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran Menurut (H. Hamzah B. Uno 

dan Hj. Nina Lamatenggo, 2011: 61). Mengatakan bahwa kecendrungan 

pendidikan di Indonesia pada masa mendatang adalah Berkembangnya pendidikan 

terbuka dengan modus belajar jarak jauh (distance learning). Kemudian untuk 

menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu adanya sistem 

informasi sebagai strategi utama guna menerapkan penggunaan teknologi informasi 

dalam dunia pendidikan.  

Sistem informasi didefinisikan sebagai sistem didalam suatu organisasi yang 

merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media prosedur-

prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi 

penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada 

manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal 

yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan 

keputusan. Penerapan Sistem informasi merupakan suatu perkumpulan data yang 

terorganisasi beserta tatacara penggunaanya yang mencangkup lebih jauh dari pada
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 sekedar penyajian. Istilah tersebut menyiratkan suatu maksud yang ingin dicapai 

dengan jalan memilih dan mengatur data serta menyusun tatacara penggunaanya. 

(Al-Fatta, 2009).  

Penerapan sistem informasi dalam bidang pendidikan secara khusus dirancang 

untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang menginginkan layanan pendidikan yang 

terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing dan 

kualitas Pendidikan.  Membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan 

dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat 

sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau yang setara dengan memberikan 

sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia Pendidikan dapat berperan 

aktif dalam usaha memajukan pendidikan, memberikan informasi secara trasparan 

tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia 

pendidikan. 

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang dapat memberikan pengetahuan dan 

keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat dan 

untuk mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan jenjang 

berikutnya. Pendidikan dasar diselenggarakan sebagai bekal dasar yang diperlukan 

untuk hidup bermasyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan dasar. Peserta didik pada usia sekolah dasar pun menyukai hal-hal 

yang dapat menimbulkan imajinasinya. Mereka menyukai sarana belajar yang 

sesuai dengan dunianya, ketika suasana belajar menyenangkan. Suasana, keadaan 

ruangan akan menunjukkan suasana belajar yang dipengaruhi emosi. (Miftahul, 

2010) 

SDN Nyomplong Kota Sukabumi adalah sekolah yang terletak di Jl. 

Nyomplong Gang Kartapura No. 3, Desa Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, 

Kota Sukabumi, merupakan salah satu sekolah yang ingin memajukan sekolahnya 

dibidang informasi teknologi. Pihak sekolah merencanakan untuk membangun 

fasilitas ruang komputer yang dikhususkan untuk siswa-siswinya agar dapat 

menggunakan tersebut untuk mempelajari berbagai aplikasi komputer dan belajar 

mengajar antara guru dan siswanya. 
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Permasalahan yang terdapat di Sekolah Dasar Negeri Nyomplong Kota 

Sukabumi yaitu pada proses kinerja sehari-hari di sekolah. Seperti halnya 

pengolahan data calon siswa baru, data siswa, data guru, pengolahan data nilai 

raport, data nilai tugas harian, penjadwalan mata pelajaran dan absensi siswa serta 

guru. Belum adanya sistem yang mengorganisasikan berkas-berkas kedalam sebuah 

sistem yang terintegrasi hasil kegiatan KBM (kegiatan belajar mengajar) dan data 

informasi sekolah yang disimpan secara terpusat dan terkelompok. Sehingga hal 

tersebut sering kali menjadi permasalahan yang mengakibatkan kurang efisiensinya 

dalam mempercepat proses kinerja sekolah. 

Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam hal sistem informasi dalam 

pelayanan informasi kepada masyarakat luas, sekolah ini sebelumnya memang 

belum memiliki situs informasi. Namun karena di era globalisasi ini maka sekolah 

ini pun membutuhkan situs informasi sebagai pusat informasi akademik sekolah. 

Kebutuhan orang tua/wali dan murid akan akses informasi terbaru yang tentunya 

dapat dilihat kapanpun dan dimanapun menjadi permasalahan yang dihadapi. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka SDN Nyomplong Kota Sukabumi perlu 

mengadakan suatu perubahan dari sistem konvensional menjadi terkomputerisasi. 

Sehingga menjadi lebih mudah, cepat dan akurat dalam menyajikan data akademik 

serta informasi sekolah. Dengan begitu pengolahan data menjadi lebih efektif dan 

distribusi informasi menjadi lebih cepat tersaji. Karena itu perlu adanya sistem 

informasi berbasis situs guna menyelesaikan masalah di atas. Maka penulis 

mengusulkan situs yang baik dan dapat menghasilkan sesuatu yang diinginkan, 

yaitu situs yang dapat meningkatkan aktivitas kerja pihak guru, serta pemantauan 

hasil belajar siswa secara langsung yang dapat di akses langsung. Situs yang 

dirancang oleh penulis merupakan suatu alternatif guna meningkatkan sistem 

proses pengolahan data dan informasi akademik sekolah. Berdasarkan beberapa hal 

tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan mengambil judul 

“Situs Sistem Informasi Akademik pada SDN Nyomplong Kota Sukabumi” 

yang nantinya bisa diajukan atau diusulkan menjadi situs yang diharapkan guna 

menjadi salah satu solusi didalam pengolahan data dan informasi akademik sekolah.  
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka dapat di 

identifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) yaitu kurangnya penyampaian 

informasi kepada siswa mengenai absensi, jadwal pelajaran, kelas siswa, 

dan hasil belajar siswa. 

2. Penyampaian informasi data sekolah membutuhkan waktu yang lama dan 

masih tersimpan dalam buku informasi sehingga siswa dan orang tua wali 

tidak bisa mengakses informasi dengan cepat. 

3. Belum terkomputerisasinya berkas materi dan hasil pengolahan data 

akademik sehingga menyebabkan pekerjaan membutuhkan waktu yang 

tidak efisien. 

 

1.3. Tujuan Penelitian   

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk membangun program 

situs pengolahan akademik sekolah untuk mempermudah dalam proses 

pengolahan data sehingga dapat membantu pihak terkait agar proses pengolahan 

dan penyampaian infromasi lebih cepat dan efisien. 

Tujuan dari penelitian ini mencakup : 

1. Merancang dan membangun situs sistem informasi akademik Sekolah di 

SDN Nyomplong Kota Sukabumi. 

2. Memudahkan pencarian informasi sekolah serta Kegiatan Belajar Mengajar 

dan pengolahan data siswa yang lebih cepat secara menyeluruh oleh pihak 

sekolah. 

3. Meningkatkan pelayanan kepada siswa dan orangtua wali guna memberikan 

informasi dan nilai yang cepat, tepat serta akurat untuk mendukung 

kelancaran dalam memantau hasil belajar siswa. 

 

1.4. Batasan Masalah 

 Dalam penyusunan laporan Penelitian ini, dibatasi pada: 

1. Sistem informasi akademik ini mempermudah pihak sekolah dalam 
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pengolahan data akademik yang terkomputerisasi. 

2. Informasi hasil KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dapat diakses 

secara langsung oleh operator dan siswa/wali serta pengunjung situs. 

3. Informasi data akademik sekolah akan disimpan serta data KBM 

(kegiatan belajar mengajar) terintergrasi dan di perbarui secara 

langsung. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini antara lain 

sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti  

Penulis dapat mengembangkan diri serta dapat mengaplikasikan ilmu 

yang sudah di pelajari dan didapat selama perkuliahan. 

2. Bagi instansi  

Mempermudah kinerja dari pihak sekolah dalam memberikan informasi 

terkait Kegiatan Belajar Mengajar dan pengolahan data akademik sekolah. 

3. Bagi masyarakat 

Sebagai referensi bagi masyarakat atau pihak yang bernaung dibawah dunia 

Pendidikan untuk menciptakan dan menerapkan Sistem Pendidikan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini diuraikan sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan 

penelitian, Batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini.  

2. BAB II STUDI PUSTAKA 

Berisikan tentang semua penjelasan mengenai teori, metodologi dan 

komponen yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. 
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3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan uraian permasalahan dan perancangan program yang akan 

dibuat dan dikembangkan berdasarkan masalah yang ada. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Berisikan uraian tentang bagaimana program dibuat mulai dari 

analisis sistem sampai perancangan sistem. 

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisikan uraian tentang jalannya pengujian bertahap program yang 

dibuat yang berisi implementasi dan pengujian. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Uraian dari hasil yang dicapai sesuai permasalahan yang dibahas 

dalam bab IV dan produk yang sudah dibuat serta berisi masukan-

masukan yang membangun untuk pengembangan keilmuan atau yang 

bersifat administratif. 

 

 

 

 

  

 

 

 


