
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Teknologi informasi pada saat ini telah berkembang pesat tidak 

terkecuali di indonesia, hampir semua perusahaan besar dan menengah 

menerapkan teknologi informasi untuk membantu operasi bisnis mereka. 

Teknologi informasi telah mendukung berbagai kehidupan contohnya bidang 

ekonomi, bidang pendidikan, bidang hiburan dan bidang lainnya (Bunafit 

Nugroho : 2008).  Para pengguna teknologi informasi pada saat ini telah 

mencakup hampir segala umur, dari anak kecil sampai dewasa.  

 Pengguna teknologi informasi terus meningkat dengan adanya internet. 

Teknologi internet dapat mendukung penggunaan teknologi informasi sebagai 

sarana pembelajaran. Sebagai contohnya internet dapat digunakan untuk 

menyebarkan informasi pembelajaran (Pandia, Henry : 2007).  

 Seiring dengan era globalisasi teknologi saat ini, kebutuhan informasi 

dalam dunia bisnis dan pendidikan menjadi sangat penting dalam menentukan 

kemajuan suatu perusahaan. Aktivitas yang baik pada suatu perusahaan atau 

teknologi pun sangat ditentukan oleh informasi yang tersedia. Untuk 

mengelola informasi yang tersedia dibutuhkan teknologi informasi yang dapat 

mengorganisir dengan baik data-data perusahaan secara terstruktur dan 

mudah dipahami dengan baik. 

 Dengan pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi, kumpulan data 

yang saling berhubungan satu sama lain dapat diorganisikan menjadi sebuah 
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file, dimana data-data diorganisasikan kemudian disimpan ke dalam komputer 

untuk memudahkan pemakai dalam mengakses data. 

 Dengan menggunakan sistem dan perancangan aplikasi yang 

terkomputerisasi, maka semua data dapat tersimpan dengan rapi, integrity 

terjamin, pengolahan data atau informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat 

dan akurat dibandingkan cara yang belum menggunakan sistem dan aplikasi 

yang belum terkomputerisasi. 

 Namun pemanfaatan Teknologi Informasi belum dimanfaatkan seefektif 

mungkin pada SMA HUDAYA PONOROGO   dan masih ada yang 

menggunakan sistem manual untuk mendukung kegiatan operasional sehari-

hari, baik dalam administrasi, absensi, maupun penilaian, dan proses backup 

data sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan guru-guru dalam melakukan penilaian 

terhadap siswa-siswa SMA HUDAYA PONOROGO    masih menghasilkan 

data yang kurang akurat karena masih terdapat data yang berulang, tidak 

tercatat, kurang teliti, salah perhitungan dalam penilaian. Selain itu, Sistem 

yang sedang berjalan pada SMA HUDAYA PONOROGO   ini menggunakan 

media kertas yang kurang menunjang untuk jangka waktu yang panjang 

karena jumlah data guru dan siswa yang banyak maka data yang ditampung 

akan semakin besar, sehingga akan memperlambat kinerja sistem untuk 

menyajikan informasi secara cepat dan tepat. Masalah lain yang timbul adalah 

pencarian data berdasarkan nilai yang tertinggi untuk menentukan prestasi 

siswa yang apabila dilakukan secara tertulis maupun sistem manual akan 

memakan waktu yang cukup lama. 
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 Melalui skripsi yang berjudul ”SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB 

PADA SMA HUDAYA PONOROGO MENGGUNAKAN BAHASA 

PEMROGRAMAN PHP DAN MYSQL”. Dengan adanya aplikasi berbasis 

web ini, maka akan tercipta pengolahan data yang terorganisir, sehingga 

memudahkan dalam pengaksesan data, dan penyampaian informasi yang 

tersedia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang diangkat pada latar belakang di atas, maka 

masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat suatu aplikasi sistem informasi yang dinamis, 

sederhana dan mudah digunakan? 

2. Bagaimana membangunan web l Sekolah guna mendukung kegiatan 

promosi dan penyampaian informasi pada lembaga sekolah. 

 

C. Batasan Masalah 

 Melihat dari latar belakang masalah dan rumusan masalahnya, maka 

penulis memberikan batasan masalah pembuatan website yang berisikan 

profil dan informasi untuk sekolah serta masyarakat. 

 

D. Tujuan 

 Memberikan informasi terkait dengan pembuatan web profil sekolah 

akademik dengan menggunakan bantuan pemrograman php dan MySQL 

sebagai database dengan memanfaatkan jaringan internet 
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E. Manfaat 

 Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disebutkan 

di atas, maka manfaat penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis : 

a. Menambah wawasan penulis tentang teknologi pemrograman PHP dan 

basis data MySQL yang dapat diterapkan langsung dengan 

mengembangkan aplikasi berbasis Web. 

b. Menciptakan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk 

mengelola sistem akademik di sekolah serta melatih sumber daya yang 

ada untuk memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat 

sekarang ini. 

2. Bagi Universitas 

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi baik teori 

maupun praktek yang telah diperoleh selama kuliah. 

b. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya dan 

sebagai bahan evaluasi. 

c. Memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam menghadapi 

dunia kerja yang sebenarnya. 

3. Bagi Sekolah 

a. Aktivitas akademik pada SMA HUDAYA PONOROGO   dapat tercatat 

dengan rapi dan efisien dalam bentuk media maupun tenaga. 

b. Membantu sekolah untuk memanfaatkan teknologi informasi yang 

harus dipakai pada era sekarang ini. 
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F. Metodelogi Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu 

metode yang menggambarkan suatu keadaan atau permasalahan yang sedang 

terjadi berdasarkan fakta dan data-data yang diperoleh dan dikumpulkan pada 

waktu melaksanakan penelitian. 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan dengan melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap objek penelitian, dengan mencatat hal-hal penting 

yang berhubungan dengan judul laporan, sehingga diperoleh data yang 

lengkap dan akurat. 

b. Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dan 

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait. 

c. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber-

sumber tertulis, dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-

hal penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas 

guna memperoleh gambaran secara teoritis. 

2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Metodelogi yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah 

Model Waterfall. Model ini merupakan sebuah pendekatan terhadap 

pengembangan perangkat lunak yang sistematik, dengan beberapa tahapan, 



 

6 
 

yaitu: System Engineering, Analysis, Design, Coding, Testing dan 

Maintenance.  

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan dari Paradigma Waterfall 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

System Engineering

Analysis

Design

Coding

Testing

Maintenance

 

Gambar 1.1 Paradigma Waterfall (Classic Life Cycle) 

Penjelasan Metodelogi Waterfall: 

1. System Engineering, merupakan bagian awal dari pengerjaan suatu 

proyek perangkat lunak. Dimulai dengan mempersiapkan segala hal 

yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek. 

2. Analysis, merupakan tahapan dimana System Engineering menganalisis 

segala hal yang ada pada pembuatan proyek atau pengembangan 

perangkat lunak yang bertujuan untuk memahami sistem yang ada, 

mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. 
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3. Design, tahapan ini merupakan tahap penerjemah dari keperluan atau 

data yang telah dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh 

pemakai (user). 

4. Coding, yaitu menerjemahkan data yang dirancang ke dalam bahasa 

pemrograman yang telah ditentukan. 

5. Testing, merupakan uji coba terhadap sistem atau program setelah 

selesai dibuat. 

6. Maintenance, yaitu penerapan sistem secara keseluruhan disertai 

pemeliharaan jika terjadi perubahan struktur, baik dari segi software 

maupun hardware. 

 

 


