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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

SMKN 1 Badegan Ponorogo adalah sekolah baru yang didirikan pada 

tahun 2005 dan saat ini kuarang lebih berusia sembilan tahun. Sejak 

dibukanya di Ponorogo, banyak minat warga yang mendaftarkan putra-

putrinya di sekolah ini. Selain letaknya yang strategis yaitu di kecamatan 

Badegan (dekat dengan perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah). 

Sekolah ini juga mempunyai visi yang besar yaitu menjadi pusat pendidikan 

dan pelatihan untuk menghasilkan tamatan yang profesional serta 

menyiapkan tamatan yang siap memasuki lapangan kerja dan industri. 

Karena hal ini lah kenapa sekolah ini menjadi sekolah pilihan saat ini.  

Sekolah ini juga berkomitmen untuk turut menyalurkan lulusan-

lulusan ke dunia kerja atau industri. Melalui fasilitas yang disediakan di 

sekolah yaitu pemberian informasi dan bantuan penempatan kerja yang 

ditangani oleh tim tersendiri. Dengan prinsip menjalin kerjasama dengan 

beberapa mitra kerja di berbagai kota, mencari informasi lowongan kerja dan 

menyebarkannya ke lulusan-lulusan atau alumni dari sekolah ini.  

Penyebaran informasi dilakukan dengan menggunakan fasilitas grup 

di facebook dan pengumuman papan tempel di sekolah. Cara yang demikian 

dirasa kurang efektif karena lulusan-lulusan atau alumni tidak hanya berasal 

dari kota Ponorogo yang hanya kurang lebih 30 sampai 45 menit tiba di 

sekolah, alumni juga berasal dari berbagi kota di Jawa Tengah dan Jawa 
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Timur seperti: Pacitan, Purwantoro, Solo, Wonogiri, Trenggalek, Madiun 

dan sebagainya. Bahkan yang sudah bekerja bisa jadi berada di luar kota 

seperti: Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, bahkan ada yang di luar pulau Jawa 

dan luar negeri. Karena hal tersebut tidak mungkin jika para alumni ingin 

mencari tahu informasi harus datang ke sekolah. Meskipun kini sudah ada 

facebook tetapi ada banyak grup yang mengatas namakan sekolah. Sehingga 

untuk keformalan instansi dirasa kurang. Selain itu, untuk menarik para 

mitra kerja tidak mungkin akan kita gunakan grup atau fun page di facebook. 

Dari berbagai alasan tersebut maka munculah ide untuk membuatkan sebuah 

sitem portal web yang berisi informasi terkait yang bisa digunakan para 

alumni dan instansi sekolah untuk saling berbagi informasi. Sistem yang 

dibuat diberi judul Portal Informasi Alumni SMKN 1 Badegan Ponorogo 

Berbasis Web. Dengan menggunakan media web diharapkan untuk masalah 

akses informasi dapat disebar luaskan dengan efektif dan efisien karena 

dapat diakses dengan berbagai media dan dimanapun alumni berada. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat 

dirumuskan  dalam skripsi ini adalah "Bagaimana  membuat  Portal Informasi 

Alumni SMKN 1 Badegan Ponorogo Berbasis Web". 
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C. Batasan Masalah 

Untuk mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang 

seharusnya, maka perlu dilakukan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Web yang dibuat merupakan web portal informasi yang berisi informasi 

tentang alumni, lowongan kerja atau penempatan kerja informasi dan 

serba-serbi SMK. 

2. Web yang dibuat diperuntukkan kepada para alumni dari berbagai 

angkatan, petugas instansi sekolah dan mitra kerja. 

3. Web yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan untuk 

interaktif desain menggunakan jQuery. 

 

D. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan ini adalah untuk merancang dan 

mengimplementasikan sistem dalam sebuah web portal yang berisi konten 

yang sesuai. 

  

E. Manfaat Perancangan 

1. Dengan dirancang dan dibuatnya web portal informasi ini diharapkan 

dapat menyelesaikan masalah penyampaian informasi lowongan kerja 

atau penempatan kerja antara instansi sekolah dengan alumni-alumni. 

2. Web ini juga bisa digunakan sebagai media silaturahmi antar alumni 

yang berada di berbagai tempat yang ada di Indonesia maupun yang 

ada di luar negeri. 
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3. Lebih dari itu diharapkan web ini dapat digunakan sebagai ajang promosi 

instansi sekolah untuk memperkenalkan diri dengan mitra-mitra kerja 

agar lebih tertarik untuk bekerja sama dikemudian hari. 

4. Bagi perusahaan bisa digunakan untuk informasi recruitment, sehingga 

calon karyawan yang akan diambil tidak salah karena bisa dilihat di 

profile masing-masing alumni.  

5. Selain itu juga dapat digunakan sebagai media informasi 

(memperkenalkan perusahaan) untuk menarik investor masuk 

keperusahaan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini terdiri dari lima bab, masing-masing merupakan 

rangkaian sistematis dalam pengkajian materi berdasarkan rumusan masalah 

yang telah dikemukakan pada BAB I dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan perancangan, manfaat perancangan, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan 

secara detail, berupa definisi-definisi dan program yang 

langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 
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BAB III : Metode Perancangan 

Bab ini menguraikan tentang analisa sistem, metode 

penelitian, pengumpulan data, analisa pemodelan dan 

perancangan desain atau prototyping. 

BAB IV : Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang paparan hasil dari tahapan 

penelitian atau perancangan, analisis, desain, testing dan 

implementasinya. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang membangun untuk 

kebaikan sistem yang akan diperlukan untuk perbaikan 

dimasa yang akan datang. 

 


