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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bimbingan dan konseling menetapkan salah satu pelayanan 

konseling kelompok yang diselenggarakan disekolah. Layanan konseling 

kelompok adalah suatu upaya pemberian bantuan kepada peserta didik 

dalam suatu kelompok yang bersifat pencegahan dan penyelesaian suatu 

masalah yang terjadi di setiap sekolah. Melalui layanan konseling ini dapat 

membentuk sikap dan perilaku yang baik sehingga siswa dapat berkembang 

secara optimal. Konseling bersifat memberikan kemudahan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan siswa/siswi, dalam arti bahwa konseling 

memberikan dorongan dan motivasi kepada setiap siswa yang terkena 

masalah. 

Pada umumnya di banyak sekolah membuat data bimbingan 

konseling belum sepenuhnya terkomputerisasi, tidak terkecuali yang terjadi 

pada sekolah SMP N 7 PANGKALPINANG. Data tersebut mencangkup 

data pelanggaran siswa. Adapun prosedur yang dilakukan adalah pada 

bagian bimbingan konseling memasukan data-data masih dalam bentuk 

buku dan penyimpanan arsip pada lemari penyimpanan berkas. Hal ini 

mempersulit pencarian data jika sewaktu-waktu data sedang dibutuhkan. 

Melihat dan memperhatikan permasalahan diatas mengenai 

pencatatan data bimbingan konseling yang masih menggunakan buku dan 

proses pengarsipan dokumen yang tidak efektif, maka perlu dibuat system 

informasi bimbingan konseling, sehingga dapat membantu kinerja bagian 

bk dalam proses penginputan data dan dengan mudah didapatkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk 

membuat suatu rancangan system informasi bimbingan konseling yang akan 

diimplementasikan dalam penelitian yang berjudul “ PERANCANGAN 
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SISTEM INFORMASI BIMBINGAN KONSELING BERBASIS WEB 

DENGAN MODEL FAST ( STUDI KASUS : SMP N 7 

PANGKALPINANG). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka  rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana melakukan analisis dan perancangan sistem informasi 

bimbingan konseling berbasis web pada Smp N 7 Pangkalpinang ? 

2. Bagaimana mewujudkan sasaran Bk untuk mendapatkan informasi yang  

sesuai dangan Bk ? 

3. Bagaimana menghasilkan laporan Bk secara tepat dan efektif ? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas dalam laporan ini adalah : 

1. Penelitian dibatasi hanya pada proses pendataan siswa yang terkena 

masalah. 

2. Sistem Informasi bimbingan konseling menangani masalah proses 

kegiatan yang berlangsung pada bimbingan konseling di Smp N 7 

Pangkalpinang. 

3. Pengguna yang berinteraksi dalam sistem informasi ini adalah 

administrator ( dipegang oleh guru Bk) dan siswa. 

1.4 Manfaat Dan Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Membangun sistem informasi bimbingan konseling yang meliputi 

proses penyajian data pelanggaran siswa dan data penilaian angket 

siswa. 

2. Mengimplementasikan desain sistem informasi bimbingan konseling 

menjadi sistem berbasis web. 

3. Untuk membantu Bk dalam memperbaiki kinerja dengan adanya 

penyajian sistem informasi yang terkomputerisasi. 
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1.4.2 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Dapat menambah wawasan dan sumber informasi serta memperluas 

pengetahuan bagi penulis sendiri. 

2. Memberikan gambaran tentang perancangan data bimbingan konseling 

berbasis web yang lebih terkomputerisasi. 

3. Penulis dapat mengenal lebih jauh mengenai situasi dan kondisi suatu 

sistem in formasi yang ada di sekolah Smp N 7 Pangkalpinang, 

khususnya sistem informasi perancangan bimbingan konseling. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka penulisan membagi menjadi 

beberapa bab yang sistematis dan terurut antara lain : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan   masalah, manfaat dan tujuan penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung judul, dan 

memberi pembahasan secara detai. Landasan Teori ini dapat 

berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan 

dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga 

dituliskan tentang tools/software yang digunakan untuk 

pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, metodologi 

penelitian yang digunakan yang terdiri dari model, metode 

penelitian dan analisis sistem yang berjalan. 

 BAB IV PEMBAHASAN 
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Bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 

yang akan diusulkan. Rancangan tersebut terdiri dari 

rancangan basis data, Entry Relationship Diagram ( ERD), 

Class Diagram, Logical Structure ( LRS), Tabel Spesifikasi 

Basis Data, Rancangan Layar, Squence Diagram, 

Deployment Diagram. 

  

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis 

yang kiranya bermanfaat. 

 


