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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan  merupakan  salah  satu  langkah  awal  bagi  seseorang  untuk  

memperoleh  kesuksesan. Dalam  dunia  pendidikan  kita  diberikan  bekal  hidup  

berupa  ilmu  pengetahuan  serta  pengalaman. Perlu kita sadari bahwa saat ini kita 

hidup dalam era globalisasi yang sangat luar biasa persaingannya. Secara  tidak  

langsung  hal  tersebut  menuntut  kita  untuk  lebih  aktif  serta  giat  

berpartisipasi  dalam perkembangannya. Sebagai salah satu contoh, bisa kita lihat 

dalam segi sumber daya manusia yang ada di negara  Indonesia. Secara perlahan, 

pekerjaan  yang membutuhkan  tenaga manusia mulai  tergeser  seiring dengan  

penggunaan  sistem  atau mesin  yang  lebih  canggih  yaitu menggunakan  

komputer  untuk membantu meringankan perkerjaan terutama hal menyangkut 

mengenai pengolahan data. 

 Komputer  merupakan  fasilitas  penunjang  keberhasilan  sebuah  kinerja,  

oleh  sebab  itu  komputer mempunyai  fungsi  dan  peranan  penting yakni  

sebagai  alat  untuk  mengolah  data  yang  bekerja  secara elektronis  dan  

efisiensi.  Maka  dari  itu  apabila  bisa  memanfaatkan  serta  menerapkan  

teknologi  tersebut secara optimal dalam dunia dalam kehidupan sehari-hari  

terutama dalam bidang pendidikan, kemungkinan besar pendidikan di Indonesia 

akan lebih maju dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyusun 

bermaksud berperan dalam menganalisis dan perancangan dengan cara 

membangun sebuah  sistem  aplikasi basis data untuk layanan informasi siswa 

secara online berbasis website di SMAK Seminari Mario John Boen 

Pangkalpinang yang mampu mengolah dan menyampaikan informasi secara 

komputerisasi. 

 Setiap tahun pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai dengan 

tingkat Universitas sering disibukkan dengan sebuah  informasi  yang cukup 

rumit. Kegiatan yang ada disekolah tersebut dari tahun ke tahun mulai meningkat 
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baik dari segi pendanaan, fasilitas dan dari segi keinginan para siswa untuk 

mempermudahkan untuk melihat informasi tentang seputar sekolah. Menyikapi 

hal tersebut maka SMAK Seminari Mario John Boen Pangkalpinang memberikan 

kemudahan para siswa untuk melihat informasi tentang seputar sekolah. Selama 

ini proses melihat informasi sekolah masih dilakukan dengan cara manual yaitu 

melihat informasi dengan menggunakan catatan kertas dan harus datang  ke 

sekolah. Oleh karena itu perlu adanya solusi yang tepat untuk memudahkan siswa 

melihat informasi seputar sekolah, sehingga solusi yang tepat adalah membuat 

sistem informasi secara online (website). 

 Website  merupakan  salah  satu  media  yang  tepat  dalam  mengelola  

dan  menyampaikan  informasi tentang SMAK Seminari Mario John Boen 

Pangkalpinang kepada  pihak  bersangkutan,  karena website mudah  diakses  dan  

informasinya bersifat up to date, sehingga siswa, guru, serta pihak-pihak yang 

bersangkutan bisa memperoleh kebutuhan informasi yang berkaitan dengan 

SMAK Seminari Mario John Boen Pangkalpinang. Dengan adanya  sistem  

informasi  akademik  berbasis  website,  diharapkan  pendidikan  di SMAK 

Seminari Mario John Boen Pangkalpinang dapat selangkah lebih maju terutama 

dalam hal trend teknologi informasi dibandingkan dengan sekolah lain, 

dikarenakan belum seluruhnya di  lingkungan  pendidikan menerapkan  hal  

demikian. Maka  dari  itu  penulis  mengambil  judul  Skripsi “Analisis dan 

Perancangan Aplikasi Basis Data Untuk Layanan Siswa Secara Online Pada 

SMAK Seminari Mario John Boen Pangkalpinang.  

 

1.2  Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas diatas  dikemukakan dan 

hasil analisa pada sistem yang sedang berjalan adalah cara bagaimana membuat 

sistem  yang dapat menunjangkan informasi berbasis web pada SMAK Seminari 

Mario John Boen Pangkalpinang secara optimal dan efesien dengan cara 

membangun sebuah sistem informasi web pada SMAK Seminari Mario John 

Boen Pangkalpinang. 
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1.3      Batasan Masalah 

 Agar permasalahan yang ada dapat diatasi dengan baik dan terarah pada 

tujuan yang diinginkan, maka masalah yang penulis bahas terbatas pada ruang 

lingkup: 

a. Objek penelitian di SMAK Seminari Mario John Boen Pangkalpinang. 

b. Pembuatan web pada proses penginputan pengumuman informasi dari 

sekolah, jadwal kurikulum pelajaran baik jadwal pembelajaran maupun jadwal 

ujian tengah kelas dan ujian akhir kelas atau ujian kenaikkan kelas, melihat 

hasil pembelajaran siswa atau nilai siswa, melihat daftar absensi siswa, 

memberikan data bahan tambahan e-learning dan tugas, dapat berinteraksi 

dengan para siswa dalam suatu forum interaksi, data nilai siswa, data absensi 

siswa, serta profil sekolah untuk siswa dan masyarakat. 

c. Hosting dan Domain yang meliputi keseluruhan. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian menggambarkan cara mengumpulkan informasi-

informasi atau data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk penyusunan. Di 

dalam melakukan suatu perancangan sistem informasi diperlukan adanya suatu 

metodologi. Metode diperlukan sebagai alat bantu untuk memudahkan pekerjaan 

didalam melakukan perancangan suatu sistem informasi. 

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara atau tanya jawab langsung kepada staf-staf yang berkaitan dengan 

sistem yang sedang diteliti. 

b. Pengamatan 

Melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data dengan 

melihat langsung, mengamati kegiatan yang sedang berjalan pada obyek yang 

sedang diteliti. 

c. Kepustakaan 
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Penelitian dengan sumber-sumber kepustakaan. Dengan cara mengumpulkan 

data dari sumber-sumber seperti buku-buku, bahan-bahan perkuliahan, artiker, 

jurnal, serta sumber informasi lainnya. 

 

1.5      Tujuan Penulisan  

Tujuan dari penulisan laporan skripsi ini adalah untuk merancang dan 

membuat sistem terkomputerisasi di SMAK Seminari Mario John Boen 

Pangkalpinang yang berguna untuk mempermudah dalam pengolahan dan 

penyajian data nilai siswa secara akurat dan tepat waktu sesuai harapan. 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Membuat sistem komputerisasi untuk mendukung pengolahan data yang 

secara manual pada saat ini. 

b. Memberikan keluaran informasi akademik yang lebih cepat dan akurat. 

c. Tempat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama melaksanakan 

kuliah di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi ini disusun dalam beberapa bab dan 

setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang tersusun dengan garis besar sebagai 

berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum penelitian yang  

meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, metode 

penelitian, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II     LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan  teori-teori  yang mendukung judul dan 

mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori dapat berupa  

definisi atau model  yang  langsung berkaitan  dengan  ilmu atau 

masalah yang berkaitan dengan website.  
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BAB III       METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis objek penelitian yaitu gambaran 

umum dari SMAK Seminari Mario John Boen secara singkat dan 

jelas. Metodologi penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model 

pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, dan tools. 

 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Dalam bab ini Membahas analisa sistem mengenai aplikasi rancang 

bangun sistem infrmasi dengan menggunakan Joomla dan 

penjelasan mengenai deskripsi Joomla. Berisi struktur organisasi, 

profil sekolah serta jabaran tugas dan wewenang, analisis masalah 

sistem yang berjalan, analisa hasil solusi, analisis kebutuhan sistem 

usulan. 

 

BAB V  PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan oleh 

penulis agar menghasilkan sistem informasi pengolahan nilai yang 

akurat dan optimal. 

 

 

 

 

   


