
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang amat 

penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan 

merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya 

manusia. Dan lembaga pendidikan adalah salah satu sarana untuk menjalankan 

kegiatan pendidikan. 

Kini seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan teknologi 

informasi maka penerapan teknologi informasi untuk menunjang proses 

pendidikan telah menjadi kebutuhan utama bagi lembaga pendidikan di Indonesia. 

Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi 

dan produktivitas bagi kelangsungan pendidikan serta diperuntukkan bagi 

peningkatan kinerja lembaga pendidikan. Penghematan waktu dan kecepatan 

penyajian informasi akibat penerapan teknologi informasi tersebut akan memberikan 

dampak yang positif pula guna meningkatkan kualitas komunikasi antara lembaga 

pendidikan terkait dengan orang tua/wali siswa. Dengan demikian orang tua/wali 

siswa akan lebih mudah dalam memantau kegiatan akademik yang dilakukan oleh 

anaknya. 

Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dirancang untuk 

keperluan pengeloaan data-data akademik dengan penerapan teknologi komputer baik 

hardware maupun software. Sistem informasi akademik mampu memberikan kemudahan 

bagi pihak pengelola untuk menjalankan kegiatannya dan meningkatkan kredibilitas 

lembaga pendidikan di mata siswa, orang tua siswa, dan masyarakat umum. 

Salah satu teknologi informasi yang telah berkembang pesat dan 

keberadaannya sangat dibutuhkan adalah bidang teknologi komunikasi telepon seluler. 

Pada saat ini, hampir semua lingkungan baik itu lingkungan masyarakat biasa 

maupun kalangan usaha mengenal namanya ponsel atau telepon seluler. Dari ponsel 

tersebut terdapat fasilitas komunikasi jarak jauh yang murah dan cepat, fasilitas 

tersebut adalah SMS (Short Message Service). SMS merupakan salah satu layanan 

komunikasi telepon seluler yang banyak dan selalu digunakan oleh masyarakat. 
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Hal ini dikarenakan lebih praktis, efisien dan tarif yang lebih murah bila 

dibandingkan dengan tarif bicara.  

SMA Negeri 1 Tumpang Malang merupakan sekolah menengah atas negeri 

yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan Kabupaten Malang, berupaya 

meningkatkan kuantitas siswa dan kualitas pendidikan melalui sarana dan prasarana, 

penyeleksian guru dan kurikulum pendidikan. Selain melakukan proses belajar 

mengajar, perlu juga adanya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua/wali 

siswa terutama mengenai informasi akademik siswa yang berkaitan dengan nilai 

siswa, informasi absensi/kehadiran siswa, dan informasi mengenai pembayaran iuran 

wajib sekolah (SPP). Akan tetapi komunikasi yang ada saat ini masih kurang efektif 

sehingga orang tua/wali siswa masih kesulitan jika ingin memantau berbagai 

informasi akademik anaknya.  

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu media sebagai jembatan 

penyampaian informasi. Jembatan informasi ini adalah pembuatan sistem 

informasi akademik berbasiskan perangkat bergerak (mobile) yang memanfaatkan 

layanan SMS yang digunakan pihak sekolah untuk menyampaikan informasi 

akademik siswa kepada masing-masing orang tua/wali siswa. SMS cocok 

digunakan untuk sistem informasi wireless real-time karena kecepatan pengiriman 

datanya dan luas jangkauannya. Dari teknologi SMS ini nantinya diharapkan 

dapat memudahkan komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua/wali siswa 

dalam penyampaian informasi akademik mengenai informasi nilai siswa, 

informasi absensi/ kehadiran siswa, dan informasi pembayaran iuran wajib 

sekolah (SPP). 

Atas dasar permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk melaksanakan 

penelitian lebih lanjut mengenai sistem informasi akademik dengan memanfaatkan 

layanan SMS yang terdapat pada perangkat telepon seluler  sehingga nantinya dapat 

memudahkan pihak-pihak terkait dalam penyampaian informasi akademik siswa di 

sekolah. Maka dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul 

“Implementasi Layanan Berbasis Perangkat Bergerak Untuk Sistem 

Informasi Akademik SMA Negeri 1 Tumpang Malang”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan mengimplementasikan layanan berbasiskan 

perangkat bergerak untuk sistem informasi akademik SMA Negeri 1 Tumpang 

Malang? 

 

1.3. Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan layanan berbasis 

perangkat bergerak untuk sistem informasi akademik pada SMA Negeri 1 

Tumpang Malang. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah untuk penelitian ini adalah : 

a. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah di SMA 

Negeri 1 Tumpang Malang. 

b. Informasi akademik yang disajikan terdiri dari informasi nilai siswa, 

informasi absensi/ kehadiran siswa, dan informasi pembayaran iuran 

wajib sekolah (SPP).  

c. Sistem yang dirancang untuk pengolahan data nilai siswa, admin akan 

mengirim SMS kepada orang tua/wali siswa untuk memberikan informasi 

nilai tugas per bulan, nilai ulangan harian per bulan, nilai UTS, dan nilai 

UAS.  

d. Sistem yang dirancang untuk pegolahan data absensi/kehadiran siswa, 

admin akan mengirim SMS kepada orang tua/wali siswa untuk 

memberikan informasi kehadiran dan ketidakhadiran siswa per bulan. 

e. Sistem yang dirancang untuk pembayaran iuran wajib sekolah (SPP) yaitu 

setiap tanggal 11 setiap bulannya, admin akan mengirim informasi berupa 

SMS kepada orang tua/wali siswa yang belum membayar iuran wajib 

sekolah (SPP) setiap bulannya. 

f. Semua aturan SMS dan format SMS diatur oleh penulis. 

g. SMS gateway dibangun menggunakan GAMMU. 

h. Web server dibangun menggunakan MySQL, PHP, dan Apache.  
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1.5. Metodologi 

Metodologi pelaksanaan yang dilakukan dalam penyusunan tugas akhir 

ini, meliputi : 

a. Studi Literatur 

Pencarian informasi dan pemahaman literatur melalui berbagai 

sumber media informasi. Referensi berasal dari buku, majalah, internet 

yang berupa artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penyusunan 

tugas akhir ini. 

b. Pembangunan Aplikasi 

Tahapan pembangunan aplikasi meliputi : 

1) Analisys  

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem 

aplikasi. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa dilakukan dengan 

sebuah penelitian, atau studi literatur.  

2) Design 

Pada tahap ini dilakukan perancangan program, membuat 

desain sistem dengan UML (Unified Modeling Language) dan 

desain database.  

3) Coding  

Tahap ini merupakan tahap pembuatan aplikasi layanan 

berbasis perangkat bergerak untuk sistem informasi akademik 

sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. 

4) Testing  

Menguji dan mengimplementasikan aplikasi. Testing 

meliputi kinerja dan fungsionalitas dari aplikasi yang telah 

dibangun. 

c. Dokumentasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari studi 

literatur sampai dengan implementasi, serta penarikan kesimpulan dan 

saran sebagai dokumentasi dari pengerjaan Tugas Akhir. Dokumentasi 

dibuat agar memudahkan pengembangan aplikasi di kemudian hari. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan buku tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini merupakan pengantar yang memberikan gambaran 

mengenai permasalahan-permasalahan yang kemudian akan 

dibahas pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, metodologi, dan sistematika penulisan. 

 

Bab II : Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar yang 

mendukung secara teknis pengerjaan aplikasi yang dibangun. 

 

Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang perencanaan perangkat lunak 

dari sistem yang akan dibuat, meliputi perancangan data, 

perancangan proses, dan perancangan antar-muka. 

Perancangan dilakukan dengan menggunakan metode 

berorientasi objek. 

 

Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi dari perancangan 

sistem yang telah dibuat pada bab III beserta hasil pengujian 

aplikasi. 

 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang telah dibuat 

serta saran untuk kepentingan lebih lanjut. 

 

 


