
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah adalah sarana untuk mendapatkan pendidikan formal. Proses belajar 

diatur dalam sebuah aturan yang disebut kurikulum. Penguasaan teknologi sangat 

penting untuk mendukung proses belajar dan mengajar di sekolah. Guru dan 

murid diharuskan berinteraksi dengan komputer dan internet untuk menguasai 

perkembangan teknologi informasi. 

  

Beberapa sekolah telah menerapkan teknologi informasi dengan tujuan sebagai 

sarana pendukung bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sistem 

informasi sekolah adalah sistem yang diterapkan sekolah untuk dapat 

meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi pembelajaran bagi siswa. Di dalam 

sistem informasi sekolah terdapat sistem yang menangani masalah akademik.  

 

Sistem akademik memfokuskan fungsinya pada kegiatan akademik berupa 

kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah seperti penanganan absen, nilai, 

pengumpulan tugas, dan lain-lain. Setiap sekolah mempunyai sistem akademik 

yang berbeda-beda satu sama lain. Dikarenakan setiap sekolah mempunyai 
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peraturan dan kebijakan yang berdeda-beda. Untuk itu diperlukan aplikasi yang 

dapat digunakan ulang di setiap sekolah yang berbeda-beda. Aplikasi tersebut 

harus dapat menyesuaikan diri dengan sekolah tersebut sesuai dengan peraturan 

dan kebijakan yang ditetapkan masing-masing sekolah tersebut. 

 

Aplikasi-aplikasi pada umumnya tidak memberikan kemudahan bagi pemakainya 

untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Sehingga aplikasi-aplikasi tersebut tidak 

dapat disesuaikan dengan keadaan tertentu. Aplikasi yang dapat digunakan ulang 

dan dapat disesuaikan dengan  keadaan tertentu dapat mengurangi tenaga dan 

waktu dalam proses pengembangannya. Termasuk biaya yang dikeluarkan dapat 

diperkecil. 

 

Framework  adalah suatu aplikasi yang dapat digunakan ulang untuk membuat 

bermacam-macam aplikasi (Jhonson, 2009). Framework harus dapat memberikan 

kemudahan bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dari aplikasi tersebut,  

yang bertujuan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada serta mengurangi 

tenaga dan waktu dalam proses pengembangannya (Andresta, 2008). 

 

Dalam pengembangan  framework, framework harus dikembangkan dengan  benar 

dari awal. Hal ini disebabkan jika tidak dilakukan dengan benar dari awal, maka 

pada saat pengujian Framework, dan ditemukan kesalahan maka akan 

membutuhkan waktu dalam hal perbaikan. Tentu akan memakan biaya, waktu, 

dan sumber daya sehingga hasil yang didapat menjadi kurang efektif. 
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Framework dikatakan baik ketika Framework mempunyai kualitas yang baik dan 

dapat memenuhi kebutuhan user. Metode yang akan digunakan untuk 

mewujudkan sebuah Framework yang berkualitas baik, sesuai yang diharapkan 

sehingga Framework yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah 

dan menyesuaikan diri dengan peraturan dan kebijakan masing-masing sekolah 

adalah metode Rational Unified Process (RUP). Metode Rational Unified Process 

(RUP)  merupakan suatu metode dalam pengembangan perangkat lunak dengan 

mengumpulkan berbagai best practises (Taryana, 2007). 

   

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana menerapkan metode Rational Unified Process (RUP) untuk  

mengembangkan suatu aplikasi sistem akademik yang dapat digunakan ulang atau 

disebut Framework di setiap sekolah yang berbeda sesuai dengan peraturan dan 

kebijakan masing-masing sekolah. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :  

a) Metode yang dipakai pada pengembangan sistem ini adalah metode 

Rational Unified Process (RUP). 

b) Sistem yang dikembangkan adalah Sistem Akademik Sekolah. 

c) Tools yang digunakan dalam pengembangan sistem akademik sekolah ini 

adalah PHP, MYSql, Apache dan software pendukung lainnya. 

d) Setiap Sekolah hanya dapat melakukan satu kali iterasi generate 

framework Sistem Akademik Sekolah. 
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1.4 Tujuan 

Menerapkan  metode Rational Unified Process (RUP) untuk mengembangkan 

suatu aplikasi  sistem akademik sekolah yang dapat digunakan ulang (Framework) 

dan dapat menyesuaikan diri dengan peraturan dan kebijakan masing-masing 

sekolah. 

  

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

a) Meningkatkan pengetahuan penulis dalam  mengembangkan aplikasi yang 

dapat digunakan ulang (Framework). 

b) Memberikan kemudahan bagi sekolah dalam mengembangkan suatu 

Framework sistem akademik sekolah.  

c) Meningkatkan pemahaman penulis tentang metode Rational Unified 

Process (RUP)  untuk pengembangan Framework.  

 

 

 

 

 

 

 


