
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga pendidikan di era yang modern seperti sekarang ini merupakan hal yang 

sangatlah penting bagi siswa. Dan kehadiran komputer juga dirasakan sangat penting 

untuk menunjang kegiatan belajar dan untuk melakukan kegiatan lain dalam 

kehidupan. Dengan kehadiran komputer dapat membantu manusia khususnya dalam 

hal memecahkan masalah. Sekarang banyak lembaga atau instansi yang telah 

menggunakan sistem informasi sebagai salah satu alat bantu yang di gunakan dalam 

upaya melakukan perkembangan dan hasil kerja suatu lembaga khususnya dalam 

bidang pendidikan. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kaliwungu merupakan 

sekolah tingkat pertama yang berlandaskan Pendidikan yang berada di Desa 

Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Untuk saat ini SMPN 2 

Kaliwungu masih menggunakan system konvensional yaitu dengan menggunakan 

buku sebagai media pencatatan data akademik. Hal ini dirasa merupakan sebuah 

kendala seperti halnya pemrosesan data akademik membutuhkan waktu yang lebih 

lama dan sulit mendapatkan data yang akurat. Sekolah ini sangatlah membutuhkan 

sistem informasi akademik untuk membantu pengumpulan dan pengolahan data guru, 

siswa, mata pelajaran serta nilai untuk hasil yang lebih efektif dan efisien dibandingkan 

dengan sistem yang lama. Selain system informasi akademik, SMPN 2 Kaliwungu juga 

perlu melakukan pembenahan website yang sudah ada karena website tersebut kurang 

lengkap dan masih terdapat konten yang kosong. Maka dari itu, guna menyempurnakan 

website sekolah tersebut akan di lakukan penggabungan antara website sekolah dengan 

sistem informasi akademik. 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa terhadap sistem informasi 

akademik yang ada di SMPN 2 Kaliwungu agar pemanfaatan computer dapat berjalan 

dengan baik. Dari analisa tersebut penulis menemukan kekurangan dalam pengolahan 

data akademik sekolah dan website sekolah. Maka, system informasi akademik harus 

di rubah dan di kelola dengan benar, baik dari segi performa maupun keamanannya, 



sehingga dalam penerapan untuk pengolahan data akademik dapat memberikan 

kemudahan dan keakuratan dalam pengaplikasiannya. Dengan memperhatikan hal 

tersebut di atas, maka penulis berharap dapat memberikan alternatif system pengolahan 

informasi akademik yang baru dengan menerapkan system informasi akademik ke 

dalam sebuah website sekolah yang sudah ada. Untuk itu, penulis mengambil judul 

“Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Berbasis Web (Studi Kasus : SMPN 2 

Kaliwungu) Menggunakan PHP dan MySQL” dalam Tugas Akhir yang penulis 

kerjakan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Hal – hal yang telah di jelaskan pada latar belakang di atas yang menjadi dasar 

dalam Penulis merumuskan permasalahan, diantaranya : 

1. Bagaimana membuat system informasi akademik yang dapat membantu 

peroses pengolahan data guru, siswa, mata pelajaran dan nilai agar dapat 

memperoleh data yang lebih akurat. 

2. Bagaimana membuat system akademik yang dapat diintegrasikan dengan 

website. Sistem akademik yang semula hanya berisi data identitas siswa dan 

selanjutnya akan di kembangakan untuk penyempunaan dengan 

menambahan data nilai akademik, data guru dan mata pelajaran. Sebab, 

selama ini website sekolah diakses hanya untuk melihat struktur organisani 

sekolah, data siswa, e-learning, dan interaksi siswa dengan guru melalui chat 

massage yang sudah ada dalam website tersebut. Dan di harapkan dengan 

pembenahan ini dapat menjadi alternatif dari sistem manual ke sistem 

komputerisasi sehingga dapat menghemat waktu pekerjaan pada SMP 

Negeri 2 Kaliwungu   

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dan penulisan skripsi ini tidak meluas dan menimbulkan 

penyimpangan dari permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi masalah 

sebagai berikut : 



1. Perancangan system yang meliputi penambahan data guru, data siswa, mata 

pelajaran dan nilai akademik. 

2. Output system adalah nilai raport 

3. Tahapan dalam pengembangan system menggunakan metode Waterfall 

4. Menggunakan editor notepad ++, Bahasa pemrograman php dan 

menggunakan database SQL. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah system informasi akademik 

dengan Bahasa pemrograman PHP yang ditujukan untuk membantu proses pengolahan 

data sekolah (guru, siswa, mata pelajaran, nilai). System ini juga akan di fungsikan 

dengan sebagaimana mestinya agar mampu membantu mengurangi tingkat terjadinya 

kehilangan data karena masih menggunakan sstem konvensional. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penyusunan skripsi ini, antara lain : 

1. Mengetahui kemampuan mahasiswa. 

2. Dapat menambah referensi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas 

akademik. 

3. Merupakan sarana praktis bagi mahasiswa dalam memaparkan ilmu serta 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. 

4. Mempermudah dalam merekap data siswa, guru, mata pelajaran, nilaai yang 

ada di SMP Negeri 2 Kaliwungu Kudus. 

 


