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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya teknologi dan komunikasi saat ini menunjukan bahwa 

pentingnya peranan informasi bagi suatu organisasi. Lembaga pendidikan adalah 

salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Di era globalisasi seperti ini, dunia 

pendidikan dituntut agar selalu meningkatkan kualitasnya agar Indonesia dapat 

bertahan dan mampu menyesuaikan diri di era globalisasi ini. 

Sekolah Dasar (SD) Negeri 15 Parittiga merupakan lembaga pendidikan 

yang berada di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.  

Kemajuan teknologi komputer dikaitkan dengan kemajuan teknologi 

pendidikan yang dibuat dan dikembangkan oleh manusia untuk mempermudah 

suatu pekerjaan. Dengan adanya perkembangan teknologi semakin canggih, 

penulis tertarik untuk memberikan kemudahan pekerjaan guru dalam kegiatan 

belajar mengajar pada SD Negeri 15 Parittiga, dimana sistem yang digunakan 

masih bersifat manual dan sering terjadi kesalahan dalam penginputan data siswa 

maupun guru yang masih menggunakan Microsoft Excel. Selain itu pembuatan 

jadwal pelajaran masih dilakukan secara manual dan belum terstruktur. Dengan 

penyimpanan manual secara mengelompok dapat memungkinkan data hilang, 

rusak dan kesulitan dalam pencarian data. 

Dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan pengolahan data yang 

terkomputerisasi sebagai alat bantu mengolah data kegiatan belajar mengajar. 

Dalam hal ini maka  peneliti akan membuat “SISTEM INFORMASI 

PEMBELAJARAN DI SDN 15 PARITTIGA BERBASIS WEB DENGAN 

MODEL FAST ”. Diharapkan dengan adanya sistem yang terkomputerisasi ini 

dapat merubah sistem kerja staf tata usaha dan guru agar dapat mempermudah 

pengolahan data kegiatan belajar mengajar disekolah, dengan harapan 

mempermudah dalam mencari informasi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apa fungsi dan manfaat sistem informasi pembelajaran berbasis web dengan 

model FAST ? 

2. Bagaimana membuat sistem informasi pembelajaran berbasis web dengan 

model FAST yang efektif dan efisien ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang ada dapat diatasi dengan baik dan terarah pada 

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

ruang lingkup, mulai dari proses pendataan guru, pendataan siswa, pembagian 

kelas, pendataan mata pelajaran, pembuatan jadwal mata pelajaran, pendataan 

data ekstrakurikuler, pencatatan data nilai ujian, dan pengisian raport. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Tujuan Penulisan 

Membuat sistem informasi pembelajaran Berbasis web untuk 

mempermudah menjangkau sistem pembelajaran pada SDN 15 Parittiga. 

2) Manfaat Penulisan 

1. Bagi SDN 15 Parittiga 

Dengan adanya sistem pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan 

kemudahan kepada pihak sekolah dalam memperoleh informasi yang 

dibutuhkan secara tepat, cepat, dan akurat, serta dapat melancarkan 

perekapan data – data. 
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2. Bagi Penulis 

a. Dapat memperluas wawasan sekaligus menambah pengalaman 

tentang bagaimana merancang suatu sistem informasi. 

b. Dapat menerapkan ilmu yang telah diterima dari perkuliahan. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan laporan skripsi ini bertujuan agar proses 

dokumentasi pembuatan laporan secara terstruktur sehingga mudah dipahami. 

Adapun sistematika dalam penulisan laporan skripsi ini yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini dijelaskan secara singkat mengenai latar 

belakang dari masalah yang dibahas dalam penelitian. Bab ini berisikan latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab landasan teori ini berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori 

yang digunakan dalam penelitian. Berupa konsep dan teknologi yang digunakan 

serta segala sesuatu yang berhubungan dengan topik penelitian. Bab ini berisikan 

konsep sistem informasi, pembelajaran, konsep dasar pengembangan model 

FAST, metodologi berorientasi objek, UML, perancangan berorientasi objek, 

perancangan basis data, perangkat lunak pendukung dan tinjauan penelitian 

terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab metodologi penelitian ini membahas tentang metode dan alat 

yang digunakan untuk merancang sistem yang akan diimplementasikan serta 

mengacu pada bab II. Bab ini berisikan model pengembangan sistem, metode 

pengembangan sistem dan tools pengembangan sistem. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Bab hasil dan pembahasan berisi penjelasan tentang hasil yang diperoleh 

dari seluruh penelitian dan hasil pengujian pada hasil implementasi. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab kesimpulan dan saran merupakan penutup yang berisi kesimpulan 

yang diambil dari penelitian dan saran yang berguna untuk pengembangan lebih 

lanjut.  

 


