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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada saat ini masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi yang di 

inginkan melalui media internet yang merupakan hasil kemajuan dari teknologi 

yang terus menerus berkembang. 

Di dalam dunia pendidikan saat ini, telah banyak sekolah-sekolah yang 

menggunakan website untuk keperluan informasi. Teknologi website dalam 

perkembangannya telah banyak di dunia pendidikan, baik itu pendidikan regular 

maupun non regular. Untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan 

berkualitas maka SMPN 2 TEMPILANG mencoba untuk memberikan fasilitas 

yang sesuai kepada masyarakat. Karena sistem yang terkomputerisasi di sekolah 

ini  belum berjalan secara online dan hanya dilakukan secara manual. Dengan 

sistem online yang mungkin pada saat ini hampir semua kebutuhan serba 

teknologi, salah satu cara untuk menyampaikan informasi di internet ialah dengan 

menggunakan website dimana sekolah ini belum memiliki website sebagai media 

informasi yang mudah untuk menyampaikan informasi. Dengan adanya sistem ini, 

diharapkan dapat mempermudah dan membantu pihak lembaga pendidikan dalam 

menyajikan dan memberi informasi yang diperlukan seperti, Berita , Fasilitas 

sekolah, profil sekolah dan kegiatan yang ada di SMPN 2 TEMPILANG. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis melihat pentingnya 

mengangkat kasus diatas kedalam skripsi ini dengan mengambil judul : 

“ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI WEBSITE 

PORTAL PADA SMPN 2 TEMPILANG”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas dan di dukung 

dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, penulis menghadapi 

masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana membangun sebuah website sekolah yang menarik pada SMPN 2 

TEMPILANG? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan bisa diatasi dengan baik dan terarah sesuai tujuan yang 

diinginkan, maka masalah yang penulis bahas pada ruang lingkup ini adalah 

membatasi pada proses penginputan profil sekolah, fasilitas, agenda sekolah, 

galery, buku tamu, komentar. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metodelogi penulisan 

sebagai berikut : 

1. Model 

Pada penelitian ini penulis menggunakan model Waterfall dimana didalam 

model ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu : 

a. Rquirement Analisis 

b. System Design 

c. Implementasi 

d. Integration & Testing 

e. Operation & Maintenance 

2. Metode  

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode berorientasi objek dimana 

didalam metode ini terdapat beberapa komponen dasar,yaitu : 

a. Class 

b. Objek 

3. Alat Bantu Pengembangan Sistem 

Pada penelitian ini penulis menggunakan alat bantu pengembangan sistem 

UML (Unified Modelling Languange) dimana didalam alat bantu ini terdapat 

beberapa diagram yang akan digunakan seperti Activity Diagram, Use Case 

Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, Deployment Diagram. 
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1.5 Manfaat dan Tujuan Penulisan  

Tujuan penulisan ini diharapkan dapat membantu SMPN 2 Tempilang dalam 

memperbaiki sitem yang ada dengan harapan pengolahan dan penyajian informasi 

penyimpanan dan pencarian data yang selama ini masih tidak teratur dapat lebih 

mudah dengan dibuatnya rancangan sistem informasi berbasis Website ini. 

Dengan adanya sistem ini, maka diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk membantu SMPN 2 Tempilang dalam mencari dokumen data siswa 

dan data tamu yang biasanya tersimpan lebih dari satu lemari sekarang 

dimungkinkan hanya tersimpan dengan menggunakan sebuah website. 

2. Untuk memberikan keluaran informasi yang lebih cepat dan akurat. 

3. Untuk memudahkan pegawai dalam melakukan penyimpanan dan pencarian 

data siswa dan data tamu yang dibutuhkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya, penyusunan sistematika penulisan bertujuan untuk 

memprmudah para pembaca dalam memahami apa saja yang di paparkan dalam 

skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini di susun sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan, Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup/batasan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian,serta sistematika 

penulisan.  

BAB II Landasan Teori, Bab ini merupakan bagian yang terdiri dari 

konsep dasar sistem informasi, analisa sistem, perancangan sistem, 

konsep dasar berorientasi obyek (Object Oriental), analisa dan 

perancangan berorientasi obyek, serta teori-teori pendukung 

lainnya yang berkaitan dengan sistem yang akan dibahas, serta 

pemahaman tentang bagaimana memahami dan menspesifikasi 

dengan detail apa yang harus dilakukan sistem.   

BAB III Metodologi Penelitian, Bab ini membahas tentang metodologi 

penelitian yang digunakan, model pengembangan perangkat lunak, 
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metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak dan alat 

bantu pengembangan sistem. 

BAB IV Analisa Dan Perancangan Sistem, Bab ini membahas tentang 

struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, analisis masalah 

sistem yang  berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan 

sistem,dan perancangan sistem. 

BAB V Penutup, Bab ini merupakan sub bab terakhir dari penulisan 

skripsi yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah di 

uraikan serta saran-saran dari sistem yang telah dibuat. 

 

 

 


