
1

BAB  I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

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 perancangan dengan cara membangun sebuah  sistem

informasi akademik berbasis website di SD Negeri 19 Pangkalpinang yang

mampu mengolah dan menyampaikan informasi secara komputerisasi.
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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

baik dari segi pendanaan, fasilitas dan dari segi keinginan para siswa untuk

mempermudahkan untuk melihat informasi tentang seputar sekolah. Menyikapi

hal tersebut maka SD Negeri 19 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 system informasi

secara online (website).

Website  merupakan  salah  satu  media  yang  tepat  dalam  mengelola

dan  menyampaikan  informasi tentang SD Negeri 19 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 SD Negeri 19

Pangkalpinang. Dengan adanya  sistem  informasi  adakemik  berbasis  website,

diharapkan  pendidikan  di   SD Negeri 19 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 “Rancang

Bangun  Sistem  Informasi Berbasis Web pada SD Negeri 19 Pangkalpinang.

1.2 Rumusan 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  SD Negeri 19

Pangkalpinang  secara optimal dan efesien dengan cara membangun sebuah

sistem informasi web pada sekolah SD Negeri 19 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 SD Negeri 19 Pangkalpinang

b. Pembuatan web pada proses penginputan berita aktual, kegiatan, informasi

seputar Kurikulum, serta profil sekolah untuk masyarakat.

c. Hosting dan Domain yang meliputi keseluruhan

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah 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. Metodologi diperlukan sebagai alat bantu untuk memudahkan

pekerjaan didalam melakukan perancangan suatu sistem informasi.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu  dengan

cara sebagai berikut :

a. Metode Survey Lapangan

Dengan cara melakukan pengerjaan, pengamatan, pencatatan secara sistematis

terhadap data yang diperoleh dari sekolah dan serta pengambilan dokumentasi

seputar informasi yang ada di sekolah SD Negeri 19 Pangkalpinang.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang  dilakukan untuk mencari metode yang tepat dan

efisien dalam mencari referensi,dengan metode observasi dimana dilakukan

pengamatan lapangan secara langsung tentang sistem pendidikan yang sedang

berlangsung di SD Negeri 19 Pangkalpinang dan studi kepustakaan, yaitu

membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini, dan dengan

menggunakan informasi dari internet untuk belajar dari pengalaman orang

yang telah terdokumentasi.
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c. Metode Wawancara

Dengan cara memberikan pertanyaan kepada pembimbing, petugas bagian

yang berwenang, maupun staff yang bertugas di sekolah tersebut.

d. Analisa

Analisa dan pengamatan lapangan yang kemudian dilanjutkan dengan

perancangan terhadap sekolah SD Negeri 19 Pangkalpinang. Dan salah satu

pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan analisa obyek oriented.

Pendekatan obyek oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah :

1) Menganalisa sistem yang ada yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang

dikerjakan pada sistem yang ada

2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang

dihasilkan.

Adapun tahapan-tahapan pada analisa sistem diantarannya yaitu :

a) Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau

workflow sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu

proses.

b) Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika

dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor.

Use Case diagram juga merupakan deskripsi fungsi sistem yang

dikembangkan

c) Deskripsi Use Case

Deskripsi Use Case digunakan untuk mendeskripsikan rinci mengenai

Use Case Diagram.

e. Perancangan  Sistem

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan

hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model sistem yang baru,

yang diusulkan dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program.
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Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem adalah sebagai

berikut :

1) Class Diagram

Diagram Class (Class Diagram) sangat membantu dalam visualisasi kelas

dari suatu sistem. Hal ini disebabkan karena class adalah deksripsi

kelompok objek-objek dengan atribut (properti), perilaku (operation) dan

relasi yang sama.

2) Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas-entitas

yang ada, bukan menggambarkan proses-proses yang terjadi.

3) Logical Record Structure (LRS)

LRS terdiri dari link-link diantara tipe record, link ini menunjukkan arah

dari suatu tipe record yang lainnya.

4) Transformasi LRS ke Relasi (Tabel)

Relasi ini digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model

konseptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign key.

5) Spesifikasi Basis Data

SBD untuk menjelaskan tipe data yang ada pada model konseptual secara

detail.

6) Sequence Diagram

Menjelaskan interaksi obyek yang disusun urutan waktu. Urutan waktu

yang dimaksud adalah urutan kejadian yang dilakukan oleh actor dalam

menjalankan sistem.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penyusunan Skripsi ini yaitu:

a. Untuk membuat rancangan sistem informasi berbasis web

b. Untuk memberikan keluaran informasi yang lebih cepat dan akurat

c. Untuk memudahkan pihak siswa melihat hasil nilai baik nilai Harian, Ujian

Tengah Akhir (UTS), dan Nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS)
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1.6 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya, penyusunan sistematika penulisan bertujuan untuk

memudahkan para pembaca dalam mengikuti apa yang dipaparkan dalam skripsi

ini. Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, Menjelaskan tentang gambaran umum penelitian

yang  meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan

penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, 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.

BAB III PENGELOLAAN PROYEK

Dalam bab ini membahas tentang rencana pengelolaan proyek

merancang aplikasi rancang bangun Sistem Informasi berbasis

Web Pada SD Negeri 19 Pangkalpinang dengan menggunakan

joomla. Berisi antara lain: Objectives Project, Identifikasi

Stakeholder, Identifikasi Deliverables, Work Breakdown Structur,

Teknologi yang digunakan, analisis kelayakan sistem, dan RAB

(Rencana Anggaran Biaya).

BAB IV ANALISIS MASALAH  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.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Membahas tentang kesimpulan yang didapatkan selama pembuatan

Rancang Bangun Sistem informasi Berbasis Web yang

menggunakan joomla serta saran-saran yang ada kaitannya dengan

proses rancang bangun berbasis web dengan   menggunakan sistem

joomla. Bab ini juga berisi kesimpulan atas penelitian yang

dilakukan dalam pembuatan Rancang Bangun berbasis Web dan

saran yang diusulkan untuk pengembangan lebih lanjut supaya

tercapai hasil yang lebih baik dan perawatannya agar sistem tetap

terus dapat digunakan.


