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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

NISN adalah tanda bahwa seseorang adalah siswa pada sekolah

tertentu. NISN di terbitkan oleh sekolah dan nomor register atau induknya

tidak akan berubah mulai ketika seorang siswa duduk di bangku SD

(Sekolah Dasar) sampai dia duduk di SMA (Sekolah Menengah Atas).

Dalam kehidupan sehari-sehari, manusia tidak dapat lepas dari

penggunaan HP ( Handphone ) ataupun tablet PC . HP ataupun tablet PC

tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga digunakan

sebagai sarana untuk mempermudah pengguna , misalnya untuk sarana

hiburan, jejaring social, dan juga untuk mendapatkan berbagai informasi.

Hal tersebut dapat terjadi karena pada HP ( Handphone ) ataupun tablet PC

terdapat banyak fasilitas, antara lain : akses internet, e-mail,  game, musik

dan sebagainya yang dapat digunakan dimana saja, dan kapan saja.

CV Sabda Mulia merupakan salah satu unit usaha yang bekerjasama

dengan DISDIKPORA kabupaten Boyolali yang membantu bidang

Perencanaan Dikpora dalam pengelolaan data sekolah terutama SD dalam

hal NISN.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan dibuat suatu sistem

pencarian NISN berbasis mobile yang berisi NISN seluruh siswa yang ada

di kabupaten Boyolali terutama untuk siswa SD, dikarenakan jenjang
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sekolah pertama kali untuk memperoleh NISN adalah SD. Sehingga akan

mempermudah pihak sekolah dan guru, ataupun si swa sendiri untuk mencari

tahu nomor induknya.

Sebagai sebuah teknologi yang tidak membatasi mobilitas

penggunanya, perangkat selular khususnya platform Android memiliki

kelebihan karena kemampuannya menyediakan berbagai macam fungsi.

Android adalah salah satu platform yang digunakan masyarakat selain

platform Blackberry yang akhir-akhir ini menjadi tren, yang hampir

digunakan oleh semua usia dari yang muda hingga tua. Android  adalah

kumpulan  perangkat  lunak yang  ditujukan  bagi  perangkat  bergerak

mencakup sistem  operasi, middleware, dan aplikasi  kunci.

Pembuatan Aplikasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Kabupaten

Boyolali dengan platform Android menggunakan Eclipse ini dapat

digunakan untuk mempermudah dalam pencarian nomor induk siswa

nasional SD terutama untuk seluruh kecamatan yang ada di kabupaten

Boyolai dan berbagai pihak yang memerlukan NISN tersebut untuk bidang

pendidikan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara pembuatan

aplikasi NISN berbasis Android?
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1.3. Tujuan Penelitian

Membangun aplikasi NISN Boyolali untuk ponsel berbasis Android.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Bagi pengguna

Memudahkan sekolah, guru, siswa, instansi lain dalam hal pencarian

nomor induk siswa nasional ( NISN ) terutama siswa SD di Kabupaten

Boyolali.

b. Bagi peneliti

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat mengembangkan

ilmu dalam membuat aplikasi di Android.

1.5. Batasan Masalah

Dalam pembuatan aplikasi ini hanya dapat dijalankan pada sistem

operasi berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan

komputer tablet dan hanya data NISN SD di 5 kecamatan di kabupaten

Boyolali yang akan di proses .

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka perlu

ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisannya

adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi
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Bagian awal memuat halaman sampul depan, halama n judul,

halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman

motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi,

halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran,

singkatan dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari :

A. Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil – hasil

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian

yang dilakukan.

B. Landasan Teori yang berisi pembahasan tentang

Android, Eclipse, Java, JDK, SQLite.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian

yang dilakukan dalam perancangan aplikasi NISN

Boyolali untuk ponsel berbasis Android.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
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Dalam bab ini terdiri dari hasil yang didapat dari

penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang

telah dilakukan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar

lampiran.


