
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perubahan zaman telah mendorong manusia untuk selalu berkembang, tidak 

terkecuali teknologi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, computer menjadi 

suatu hal yang sangat lumrah dewasa ini. Komputer merupakan bukti dari 

perkembangan teknologi ini. Hampir setiap bidang kehidupan telah menggunakan 

komputer sebagai alat bantu kerja, mulai dari pemerintahan, bisnis, organisasi dan 

pendidikan. 

 Di dalam dunia pendidikan pada saat ini telah banyak menggunakan website 

pada sekolah-sekolah. Teknologi website dalam perkembangan telah banyak di 

dunia pendidikan baik pendidikan reguler maupun nonreguler untuk menyebar 

luaskan informasi tentang sekolah tersebut. 

 Dan salah satu cara untuk menyebarluaskan informasi tersebut dengan cara 

membuat website. Di mana sekolah ini belum memiliki sebuah website sebagai 

media informasi yang mudah memberikan dan menggolah informasi, dengan 

adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah dan membantu pihak lembaga 

pendidikan dalam menyajikan dan memberi informasi yang diperlukan seperti 

data siswa, jadwal mata pelajaran, profil sekolah dan kegiatan yang ada di SD 

Negeri 15 Sungailiat. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis memandang penting 

mengangkat kasus di atas kedalam kuliah kerja praktek  ini dengan mengambil 

judul: “RANCANG BANGUN PORTAL INFORMASI SD NEGERI 15 

BERBASIS WEBSITE ”. 

 

 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, didukung dengan 

perkembangan teknologi yang sudah pesat saat ini penulis bertujuan membatasi 

masalah tentang bagaimana membuat suatu websiteportal yang dapat memberikan 

informasi secara aktual.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Penyebaran informasi tentang SD Negeri 15 Sungailiat yang masih dalam 

ruang lingkup yang kecil, maka penulis mengambil judul tersebut dan membatasi 

pada proses penginputan berita yang mencangkup profil sekolah, siswa, guru, 

tenaga kependidikan, ekstrakulikuler, alumni, prestasi siswa, berita tentang 

sekolah, gambar tentang sekolah dan  buku tamu bagi pengunjung. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

 Perancangan portal informasi di SD Negeri 15 ini menggunakan Waterfall 

sebagai pengembangan perangkat lunak. Waterfall adalah proses pembuatan situs 

web secara terstruktur dan berurutan sehingga metode ini sangan cocok untuk 

pembuatan website. Tetapi dari beberapa tahap waterfall, di penelitian ini peneliti 

hanya menggunkan 2 tahapan yaitu tahap analisa dan desain. Metode penelitian 

dalam perangkat lunak ini menggunakan Metode Berorientasi Obyek, sedangkan 

alat bantunya sendiri adalah Unified Modelling Languange (UML). 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan penulisan ini bertujan untuk merancang dan membangun suatu 

sistem informasi terintegrasi yang mampu mampu memberikan informasi terkini 

dari SD Negeri 15. Manfaat penulisan ini di harapakan mampu membantu SD 

Negri 15 dalam mempromosikan sekolah mereka, dan mampu mempermudah 

masyarakat dalam mencari informasi tentang SD Negri 15 dengan cepat dan tepat 

sedangkan bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk membantu pengambilan 

gelar sarjana. 

 



1.6 Sistematika Penulisan 

 Pada dasarnya, penyusunan sistematika penulisan bertujuan untuk 

mempermudah para pembaca dalam memahami apa saja yang dipaparkan dalam 

SKRIPSI ini. Sistematika penulisan SKRIPSI di susun sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian 

yang meliputi Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Ruang 

lingkup, metodelogi penelitia, Tujuan penelitian dan Sistematika 

penulisan . 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-

teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara 

detail. Pada bab ini juga, berisikan tools/software yang digunakan 

untuk pembuatan aplikasi dan teori-teori yang digunakan adalah 

uraian pendukung sesuai dengan topik skripsi yang diambil. 

 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan tentang model–model perangkat lunak, 

metodelogi penelitian, dan tools (alat bantu dalam analisis dan 

merancang sistem informasi). 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini berisikan tentang struktur organisasi, jabatan tugas 

dan wewenang, analisis sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, 

analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem dan perancangan 

sistem. 

 

 

 



BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan bab– bab sebelumnya dan saran dari penulis yang 

kirannya bermanfaat. 

 


