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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Sistem informasi pada era globalisasi seperti sekarang ini 

sangat penting saat ini tidak terlepas dari penggunaan komputer sebagai alat untuk 

membantu mengolah data maupun menginput data. Dengan menggunakan 

teknologi komputer yang canggih dan modern dapat mempermudah kita untuk 

mengolah data sehingga dapat menghemat waktu yang digunakan dari segi biaya 

dan ruang yang kita gunakan. 

Informasi merupakan kumpulan atau himpunan data yang telah diolah 

menjadi sesuatu yang memiliki arti dan manfaat yang lebih banyak dan lebih luas. 

Dapat disimpulkan dari pendapat para ahli diatas bahwa informasi adalah 

sekumpulan data yang bersumber dari fakta-fakta dan diolah sedemikian rupa 

sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi yang menggunakan. (Hasan dan 

Muhammad. 2020). 

Akademik Merupakan keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan 

menerima gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan dan sekaligus dapat mengujinya 

secara jujur, terbuka, dan leluasa. Sedang kegiatan akademik adalah kegiatan 

pembelajaran didalam atau luar ruang kuliah, studio atau laboratorium, pengerjaan 

tugas-tugas, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang 

menyertainya.(Astuti, 2018). 

Dizaman sekarang ini, sistem informasi selalu dibutuhkan agar Informasi 

yang didapat lebih Akurat, Seperti pada sekolah SMA Negeri 1 Tasik Putri Puyu 

tepatnya didesa kudap kecamatan tasik putri puyu dimana siswa memperoleh  

informasi  dengan cara pengumuman langsung atau media sosial. Adapun 

informasi– informasi yang biasanya diberikan kepada siswa berupa informasi 

akademik, data guru, data siswa, mata pelajaran pelanggaran, sanksi dan kegiatan 

OSIS. 
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Siswa disekolah dalam mengkuti kegiatan belajar di sekolah tidak lepas 

dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan disekolahmya, dan setiap 

siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang 

berlaku disekolahnya, Kepatuhan dan ketaatan siswa dituntut untuk dapat 

berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku disekolah. 

Maka pada penelitian ini peneleti akan membangun Aplikasi Informasi 

Akademik Sekolah Berbasis Website, aplikasi ini dirancang menggunakan bahasa 

pemograman PHP, dengan framework codeigniter dan mysql sebagai sistem 

manajemen basis data dengan aplikasi ini informasi bias didapat oleh siswa. 

Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 

akan memberikan batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu: 

1. Menampilkan informasi pelanggaran siswa, data guru ,data siswa, 

rekapitulasi penggaran siswa, jadwal pelajaran, kegiatan OSIS,  dan 

informasi kegiatan akademik sekolah. 

2. Orang Tua bisa mendapatkan informasi pelanggaran yang dilakukan oleh 

anaknya melalui website. 

3. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemograman PHP dengan Framework 

Codeigniter dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. 

4. Aplikasi informasi akademik sekolah berbasis website ini  dihosting  dan 

diakses secara online oleh pengguna. 

 

sekolah di SMA Negeri 1 Tasik Putri Puyu yang dapat  menampilkan informasi 

pelanggaran, kegiatan OSIS, data guru ,data siswa, rekapitulasi penggaran siswa, 

jadwal pelajaran dan informasi kegiatan akademik sekolah. 

 

 

 

1.2 Batasan Masalah 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian tugas akhir membuat aplikasi informasi akademik 
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1.4 Manfaat 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah Siswa dapat melihat 

informasi pelanggaran yang dilakukan nya serta sanksi pelanggaran dan 

informasi-informasi akademik, selain dari pada itu guru dapat  melihat Riwayat 

pelanggaran siswa kemudian aplikasi ini juga dapat meningkatkan pelayanan 

akademik bagi sekolah SMA Negeri 1 Tasik Putri Puyu. 

Metode penyelesaian masalah dalam Aplikasi Infromasi Akademik sekolah 

di SMA Negeri 1 Tasik Putri Puyu melakukan identifikasi masalah seperti 

melakukan wawancara kepada guru, pelanggaran dan kegiatan siswa yang ada 

disekolah tersebut. kemudian dilanjutkan dengan melakukan data dengan cara 

literature mengacu pada jurnal, Tugas Akhir dan website-website resmi lainnya. 

data tersebut diolah menjadi sebuah aplikasi yang akan dirancang menggunakan 

bahasa pemograman PHP dengan  framework codeigniter serta menggunakan 

Mysql sebagai manajemen basis Data, Selanjutnya Menganalisa sistem, 

merancang aplikasi, membuat aplikasi,  menguji aplikasi dan pembuatan Laporan 

Tugas Akhir serta draft artikel. 

 

 

 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 
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