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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pengertian teknologi menurut KBBI merupakan suatu metode ilmiah yang 

digunakan untuk mencapai tujuan praktis, dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan 

terapan [1]. MacKenzie dan Wajcman mendefinisikan teknologi ke dalam tiga lapis 

pengertian. Pertama, teknologi sebagai objek fisik atau artefak; kedua, teknologi sebagai 

aktivitas atau proses; ketiga, teknologi sebagai pengetahuan untuk membuat atau 

melakukan sesuatu [2]. Teknologi sangat dibutuhkan oleh siapapun untuk dijadikan 

sebagai alat untuk menyelesaikan suatu masalah maupun sebagai alat komunikasi. 

Teknologi juga memberikan kemudahan dalam penggunaannya, seperti mengolah data, 

berbagi informasi dan juga berbisnis. Sebagian besar teknologi digunakan di bidang 

bisnis, hiburan, industri, komunikasi dan pendidikan. 

Ketika teknologi belum berkembang seperti saat ini, seluruh aktifitas dilakukan 

secara manual, sehingga aktifitas menjadi lamban dan membutuhkan banyak waktu, salah 

satunya dibidang pendidikan. Perkembangan teknologi saat ini sangat diharapkan untuk 

membantu para pendidik dalam membantu mereka memberikan kemudahan dalam 

mengelola data mereka. Maka dari itu dengan berkembangnya teknologi saat ini sangat 

membantu sebagian besar manusia dalam menjalankan aktifitasnya, terlebih dibidang 

pendidikan yang membutuhkan suatu sistem informasi yang akurat agar tidak terjadinya 

suatu kesalahan dalam mengelola data. 

Dalam membantu para pendidik mengelola data di sebuah lembaga pendidikan 

maupun institusi, maka dibutuhkannya sebuah sistem informasi. Sistem informasi yang 

membantu di bidang pendidikan disebut dengan sistem informasi akademik. Menurut 

Santoso, sistem informasi akademik adalah perangkat lunak yang digunakan untuk 

menyajikan informasi dan menata administrasi yang berhubungan dengan kegiatan 

akademis. Pelayanan yang diberikan yaitu seperti pengelolaan data siswa, jadwal, nilai 

dan juga rapor.  

Lembaga pendidikan merupakan sebuah tempat dimana proses belajar-mengajar 

berlangsung, diantaranya Pendidikan di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Di 

era globalisasi saat ini, diharapkan lembaga pendidikan sudah dapat menerapkan 

teknologi informasi untuk menunjang kegiatan akademik seperti pengolahan data dan 

juga penyajian informasi secara cepat dan akurat, namun masih ada beberapa sekolah 
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yang menggunakan cara manual dalam menyajikan informasi. Hal tersebut dikarenakan 

kurangnya guru yang mempunyai kualifikasi di bidang IT. Berdasarkan Badan Pusat 

Statistik yang telah melakukan survei di 4.014 sekolah yang tersebar di 34 provinsi 

terdapat hasil bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk proporsi guru yang mempunyai kualifikasi di bidang IT pada jenjang SMA dan 

sederajat yaitu sebesar 14,43% [3]. 

Salah satu lembaga pendidikan yang masih menggunakan cara manual dalam 

mengelola data mereka yaitu SMA Islamic Centre Tangerang. Pada saat ini mereka masih 

menggunakan cara manual dalam melakukan kegiatan akademik, diantaranya melakukan 

absensi menggunakan kertas, menggunakan buku nilai untuk menyimpan nilai siswa dan 

menghitungnya secara manual dengan cara meminta setiap nilai pelajaran ke guru mata 

pelajaran masing-masing dan menghitungnya lalu dimasukkan kedalam rapor. Karena hal 

tersebut juga, sering terjadinya kesalahan dalam perhitungan nilai dan ada beberapa siswa 

yang mengeluh karena pengejaan nama yang tidak benar yang berada di rapor. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dibuatlah sebuah sistem informasi 

akademik yang akan membantu SMA Islamic Centre Tangerang dalam memproses data-

data akademik yang menghasilkan informasi akademik yang dibutuhkan. Sistem 

informasi akademik yang dibutuhkan oleh SMA Islamic Centre Tangerang antara lain 

pengelolaan data siswa dan guru, melihat jadwal pelajaran, melihat nilai, mengunduh 

kartu ujian, dan mencetak rapor siswa. Sistem informasi akademik yang dibutuhkan juga 

dapat membantu para siswa kelas X dan XI dalam memilih program studi yang mereka 

minati atau inginkan ketika mereka ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, oleh karena 

itu tugas akhir ini akan membuat sistem usulan dengan judul “Perancangan dan 

Pengembangan Sistem Informasi Akademik dan Rekomendasi Menggunakan Analytical 

Hierarchy Process berbasis Web pada SMA Islamic Centre Tangerang”.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, didapatkan beberapa masalah akan 

dibahas, meliputi: 

1. Bagaimana perencanaan dan mengembangkan sistem informasi akademik 

untuk membantu administrator sekolah dalam mendata informasi individu 

setiap siswa, membuat jadwal pelajaran setiap kelas dan membantu 

memberikan informasi mengenai pembayaran SPP kepada siswa? 

2. Bagaimana sistem tersebut dapat membantu: 
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a. Para guru dalam mengelola nilai mata pelajaran dan penilaian 

pengembangan diri setiap individu dari siswa dan membuat laporan 

setiap satu semester? 

b. Para siswa dalam melihat data pribadi mereka, melihat nilai mata 

pelajaran dan kompetensi mereka dalam satu tahun pembelajaran? 

c. Para orang tua mengetahui perkembangan anakanya dibidang 

pendidikan? 

d. Para guru untuk memberikan rekomendasi kepada siswa mengenai 

program studi yang akan diambil oleh siswa ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Sistem informasi ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Sistem ini hanya dapat digunakan oleh admin, guru, siswa dan juga wali murid 

dari SMA Islamic Centre Tangerang. 

2. Bobot nilai yang digunakan sesuai dengan bobot nilai yang ditentukan oleh SMA 

Islamic Centre Tangerang. 

3. Rekomendasi program studi menggunakan metode AHP dengan bobot yang 

dapat ditentukan oleh wali kelas dan admin. 

4. Guru BK wajib mengetahui akreditasi dari setiap Universitas yang siswa pilih 

untuk rekomendasi universitas yang mereka inginkan. 

5. Rekomendasi dalam sistem tidak mencakup minat dan bakat siswa. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tugas akhir ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan suatu 

sistem yang dapat mengelola data siswa, mengelola nilai siswa, menghitung nilai mata 

pelajaran, menampilkan informasi tentang hasil belajar siswa selama satu tahun. 

Membantu setiap siswa dalam menentukan program studi yang diinginkan mereka. Selain 

itu, untuk meminimalisir terjadinya kendala dan juga kesalahan dalam pengelolaan data 

siswa SMA Islamic Centre Tangerang.  
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah membantu admin sekolah dan guru 

sehingga lebih mudah dalam pengelolaan data, dan juga membantu para guru dalam 

menggunakan teknologi.  Membantu para siswa dan juga wali murid dalam pengenalan 

teknologi dengan melihat hasil kerja keras mereka dalam satu tahun pembelajaran dalam 

bentuk elektronik. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian sistem ini menggunakan metode kualitatif, studi pustaka, dan 

juga observasi. Adapun metode pengumpulan data dan metodologi pengembangan sistem 

sebagai berikut: 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

Metode ini digunakan guna mendapatkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya 

yang sesuai dan berkaitan dengan topik tugas akhir, juga mempelajari serta 

memahami teori-teori tersebut agar mendapatkan informasi yang relevan untuk 

menunjang penelitian. 

2. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung ke SMA Islamic Centre untuk mendapatkan 

data dari para siswa dan juga melihat kegiatan guru, dan administrator dalam 

melakukan pengelolaan data. 

3. Wawancara 

Melakukan wawancara dengan narasumber agar dapat menggali data dan 

informasi lebih dalam mengenai sistem yang akan dibangun. 

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metodologi RAD dan 

menggunakan metode Prototyping. Metodologi RAD merupakan metode pengembangan 

suatu sistem dengan waktu yang relatif singkat. Keunggulan yang didapatkan dengan 

menggunakan metodologi RAD adalah kecepatan, ketepatan, dan biaya yang lebih 

murah. Metode Prototyping merupakan pembuatan model sistem yang 

pengembangannya dilakukan dengan cepat dan mudah. Metode Prototyping memberikan 

cara pengembangan sistem yang lebih efektif dan efisien dengan melalui diskusi, 

eksplorasi, percobaan, dan perbaikan secara berulang-ulang. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai laporan tugas akhir ini, berikut 

penjelasan dari setiap sub-bab yang ada dilaporan tugas akhir ini:  

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan juga pengembangan 

sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi mengenai penjelasan teori-teori yang berupa definisi yang dikutip dari buku 

maupun jurnal-jurnal yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan tugas akhir ini. 

BAB III: SISTEM SAAT INI 

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dari sistem yang saat ini sedang digunakan atau 

sedang berjalan sebagai petunjuk dalam pembuatan dari tugas akhir. 

BAB IV: SISTEM USULAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kegiatan perencanaan, analisa, dan perancangan sistem. 

Dan juga penerapan metode-metode yang digunakan dalam membantu membuat sistem 

usulan. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil analisis dan perancangan sistem usulan dan 

juga memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


