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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun jelas terlihat secara nyata, 

apalagi dalam bidang penyampaian informasi yang menjadi kata kunci 

sekarang ini. Semua kegiatan hampir membutuhkan informasi yang 

berkualitas, cepat, dan akurat. Semua kegiatan memerlukan informasi baik itu 

secara langsung maupun tidak langsung sehingga dalam pembuatannya 

dituntut untuk menghasilkan informasi. Komputer, telepon seluler dan 

teknologi lainnya adalah salah satu alat bantu yang paling tepat, disamping 

gampang ditemukan di berbagai bidang, instansi, dan khususnya telepon 

seluler atau handpone hampir semua orang memilikinya. 

Telepon seluler kini memiliki daya pikat yang luar biasa, dengan daya 

persaingan yang ketat dengan menampilkan fitur-fitur yang beraneka ragam.  

Kini muncul media Wireless Internet, yaitu akses internet tanpa menggunakan 

kabel.  Saat ini, telepon seluler (mobile device) yang memiliki teknologi 

GPRS, tidak hanya digunakan untuk komunikasi saja tetapi dengan adanya 

WAP (Wireless Application Protocol) memungkinkan sebuah telepon seluler 

dapat mengakses informasi yang melibatkan berbagai alat elektronika, 

terutama telepon seluler dengan server. WAP merupakan protokol yang 

mengatur pertukaran data dalam memberikan informasi baik berita, maupun 
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informasi akademik  seperti informasi akademik pada siswa, guru dan 

masyarakat, baik orang tua siswa di SMA N 1 Klego Boyolali. 

Saat ini, untuk mendapatkan informasi tentang akademik di SMA N 1 

Klego Boyolali, para guru, siswa, orang tua murid dan masyarakat masih 

harus datang langsung ke sekolah untuk mendapatkan informasi tentang nilai 

yang didapat siswa, informasi pendaftaran siswa baru, profile sekolah dan 

berbagai info tentang kegiatan yang ada di sekolah. Hal ini sangatlah tidak 

efisien karena menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan. 

Maka langkah lain, yaitu dengan menampilkan informasi dengan 

menggunakan telepon seluler atau dengan kata lain menampilkan aplikasi 

website di telepon. SMAN 1 Klego merupakan salah satu sekolah negeri yang 

ada di kabupaten Boyolali memerlukan suatu aplikasi yang dapat memberikan 

informasi,media promosi sekolah serta akademik yang dapat menampilkan 

daftar nilai, informasi pendaftaran siswa baru dan profile sekolah yang dapat 

diakses oleh siswa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dalam membangun suatu 

sistem informasi akademik berbasis WAP di SMA N 1 Klego Boyolali yang 

informatif, interaktif, dan komunikatif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang  disampaikan di atas, maka perumusan 

masalah yang di hadapi adalah sebagai berikut: 
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 “Bagaimana membangun sistem informasi akademik berbasis WAP  di  SMA 

N 1 Klego Boyolali?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang ada, agar tidak menyimpang 

dari tujuan penulisan, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai 

berikut: 

Pembuatan sistem informasi akademik berbasis WAP di SMA N 1 

Klego Boyolali Mengingat luasnya permasalahan yang ada, agar tidak 

menyimpang dari tujuan penulisan, maka penulis memberikan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan aplikasi informasi akademik berbasis WAP di SMA N 1 Klego 

Boyolali hanya menampilkan informasi tentang profil Siswa, profil Guru, 

daftar nilai, jadwa mengajar Guru, Jadwal mata pelajaran, informasi dan 

lokasi pendaftaran, berita yang up to date, serta buku tamu. 

2. Pembuatan sistem informasi akademik berbasis WAP di SMA N 1 Klego 

Boyolali dalam tampilan web administrator hanya dilakukan proses 

editing yaitu menambah data, mengedit data, dan menghapus data. 

3. Dalam pengisian pada menu penilaian, penulis hanya bisa membuat form 

masukkan secara manual tanpa ada proses perhitungan. 

4. Dalam pengujian tugas akhir ini, penulis hanya bisa menampilkan sistem 

informasi akademik berbasis WAP di SMA N 1 Klego Boyolali 

menggunakan emulator M3Gate. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mmbangun sistem informasi 

akademik berbasis WAP di SMA N 1 Klego Boyolali agar mempermudah 

siswa, guru dan masyarakat umum dalam memperoleh informasi nilai, jadwal 

mata pelajaran, dan informasi lainnya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun pembuatan sistem informasi akademik berbasis WAP di SMA 

N 1 Klego Boyolali ini diharapkan dapat  memberi manfaat bagi semua pihak, 

diantaranya : 

1. Bagi Sekolah 

Dengan sistem informasi akademik berbasis WAP di SMA N 1 Klego 

Boyolali, dapat membantu meningkatkan pelayanan dalam proses 

informasi penilaian, jadwal dan berita yang up to date bagi siswa. 

2. Bagi Penulis 

Mampu menganalisis dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama 

masa kuliah. 

3. Bagi Akademis 

Sebagai bahan acuan dalam menambah daftar pustaka dan mengevaluasi 

sejauh mana mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam 

bangku kuliah. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan  penelitian, 

diantaranya : Pertama yaitu tahapan Pengumpulan data, tahapan ini 

merupakan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam 

pembangunan Sistem Informasi akademik dengan cara observasi. Tahapan 

yang kedua yaitu Analisis, pada tahapan analisis meliputi analisis sistem, 

analisis kebutuhan Sistem Informasi yang akan dibangun, aliran informasi dan 

struktur aliran data. Tahapan yang ketiga yaitu Perancangan, ditahapan 

perancangan ini meliputi spesifikasi proses, algoritma program dan desain 

basis data. Tahapan yang kelima yaitu Implementasi, merupakan tindak lanjut 

dari tahap-tahap sebelumnya. Pada tahapan ini Sistem Informasi ini akan 

diimplementasikan ke dalam bentuk program berdasarkan hasil analisis dan 

perancangan yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya. Berikutnya yaitu 

tahapan Evaluasi, yaitu sistem yang telah selesai diimplementasikan akan 

dievaluasi, dimana akan dilakukan koreksi dan penyempurnaan sistem apabila 

diperlukan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada 

pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang 

merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 
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1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan dosen pemnbimbing, halaman pengesahan, halaman 

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

halam daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti 

lambang dan 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 maslah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka ini meliputi : 

1.1 Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil – hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

1.2 Landasan Teori yang berisi tentang pembahasan pengertian 

Sistem, Sistem Informasi, web database, database mysql, 

PHP, HTML, WAP, M3Gate, Text editor. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode 

penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data melalui 
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berbagai metode seperti: Studi Literatur, Pengumpulan Data 

(observasi), Analisis, Perancangan, Implementasi dan 

Evaluasi. Kemudian metode penelitian itu sendiri  meliputi 

waktu dan tempat penelitian, peralatan utama dan 

pendukung,alur penelitian (Flowchart atau diagram alir). 

Agar sistematis, Bab Metode Penelitian Meliputi : 

1. Waktu dan Tempat 

2. Peralatan Utama dan Pendukung 

3. Alur Penelitian (dilengkapi dengan diagram alir/ flow 

chart) 

BAB IV  PENGUJIAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari gambaran tahapan penelitian,analisis dan 

hasilnya. Baik dari secara kualitatif, kuantitatif dan statistik, 

serta pembahasan hasil penelitian. 

Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam : 

1. Hasil Penelitian 

2. Analisa atau Pembahasan 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian 

yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah 

yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelasaian 

penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran 

berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah 



8 

 

dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk 

ruang lingkup penelitian. 

3. Bagian Akhir Skripsi. 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar 

lampiran 


