
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu perkembangan teknologi informasi yang penting adalah semakin 

dibutuhkannya website sebagai media promosi yang baik. Itu dikarenakan 

semakin berkembangnya internet yang mudah diakses, cepat memberikan 

informasi, pengolahan data yang cepat dan akurat serta mendukung pengolahan 

data dalam skala yang besar yang  tidak dibatasi jarak dan waktu. 

Melihat perkembangan teknologi di Indonesia yang berkembang pesat saat 

ini, memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai hal semua menjadi 

cepat dan efisien sehingga kini banyak sekolah yang berusaha meningkatkan 

usahanya terutama dalam bidang mempromosikan sekolah tersebut yang sangat 

memerlukan teknologi informasi sebagai pijakan. Menurut Undang-undang RI 

Nomor 201 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: 

”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa dan negara.” 

Sistem informasi Sekolah merupakan sebuah sistem yang ditujukan dengan 

fungsi untuk membantu penyenggelaraan pendidikan di suatu sekolah, sehingga 

pegawai yang bertugas di sekolah itu nantinya dapat menyediakan dan 

memberikan informasi yang lebih baik kepada siswa, guru dan pihak mana saja 

yng membutuhkan.  

SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris terletak di daerah Kecamatan Kampar 

Jalan Lintas Bangkinang dan Pekanbaru. SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris dulu di 

bangun tahun 1973 bernama SMA Yayasan Pembangunan Air Tiris disingkat 

SMA YPA, yang bermodalkan 1 unit bangunan terdiri dari 4 ruang berukuran 7 X 

8 M, dan Satu ruang Kantor ukuran 4 X 8 M. Pada Tahun 1981 yayasan dengan 

bantuan orang tua siswa (BP3) dapat menambah 4 kelas tambahan sehingga 
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menjadi 8 kelas , Tahun 1981–1982 SMA Yayasan Pembangunan Air Tiris di 

Negerikan Pemerintah dengan SK Mendikbud No. 0236/0/1981 tanggal 25 Juli 

1981. Tahum 1977 dengan Kepmen Dikbud No. 035/0/1977 tanggal 7 Maret 1977 

SMA Yayasan Pembangunan Air Tiris berganti nama dengan SMU Negeri 2 

Kampar dan pada bulan Juli 2010 SMU Negeri 2 Kampar diganti dengan nama 

SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris, karena pemekaran Kecamatan Kampar menjadi 

4 Kecamatan. SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris sekarang memiliki luas tanah 

9.900 M2, jumlah kelas ada 24 lokal. Jumlah Guru dan Siswa yang ada di SMA 

Negeri 1 Kampar Air Tiris saat ini adalah 60 orang guru, 3 orang guru kontrak, 7 

orang guru komite, 12 karyawan tata usaha, 5 orang karyawan komite honorer dan 

815 orang siswa.  

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, terdapat beberapa 

permasalahan yang sedang berjalan pada SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris yaitu 

dalam usaha mempromosikan sekolah masih menggunakan media brosur yang 

cakupannya kurang luas sehingga sekolah ini kurang dikenal dibandingkan 

sekolah lainnya, dalam hal pengolahan dan pencarian data siswa per kelas masih 

menggunakan program microsoft excel dan penyimpanan data masih berupa file 

yang disimpan kedalam  folder. Hal ini kurang efektif dalam pengolahan dan 

pencarian data siswa, data guru serta mata pelajaran sehingga masih mengalami 

kesulitan dan membutuhkan ketelitian serta menyita waktu untuk mendapatkan 

data yang diharapkan, misalnya saat guru membutuhkan data siswa, bagian 

akademik akan mengalami hambatan dalam proses mencari data yang dibutuhkan 

karena kurang akurat dan menyita waktu. 

Dalam hal ini penulis menyimpulkan permasalahan dan mencarikan solusi 

pada SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris yaitu meliputi: promosi melalui media 

berbasis web, Input data siswa, data guru dan jadwal mata pelajaran dan 

pengelolaan data terkait menggukan sistem informasi yang lebih efektif. Sistem 

yang akan dirancang merupakan sarana yang tepat dalam hal mengatasi masalah 

yang ada pada SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris, dengan adanya sistem ini maka 
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dipastikan sekolah ini semakin dikenal masyarakat Kabupaten Kampar dan daerah 

lainnya. Selain itu saat ini sistem pendaftaran sekolah sudah banyak melalui 

media internet, di dalam sistem tersebut saat user dapat melihat fasilitas dan 

sistem yang terdapat pada sekolah tersebut, pencarian data yang lebih cepat dan 

akurat, waktu yang efisien dan mempermudah dalam menyiapkan laporan dan 

informasi yang diperlukan. 

Penelitian terdahulu tentang sistem informasi sekolah dan akademik pernah 

dilakukan oleh Prakoso (2008) dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem 

Informasi Akademik dengan Studi Kasus pada Sekolah Menengah Atas Terpadu 

(SMAT) Krida Nusantara. Penelitian ini memberikan solusi untuk kebutuhan 

orang tua siswa yang sukar dalam mengontrol nilai putra/putri mereka. Orang tua 

hanya dapat melihat nilai pada saat pembagian raport saja, untuk itu dilakukan 

pengembangan sebuah sistem yang dapat memantau nilai siswa yang dapat 

diakses di mana saja dan kapan saja. Aplikasi akademik di SMAT Krida 

Nusantara juga dapat digunakan untuk memuat berita dan informasi seputar 

SMAT Krida Nusantara yang ditujukan untuk orang tua siswa serta layanan forum 

yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan, ataupun memberikan saran 

dan pendapat bagi SMAT Krida Nusantara. 

Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan solusi pada permasalahan 

tersebut, dengan mengangkat judul: “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Sekolah SMA Negeri 1 Kampar Berbasis Web” sebagai penunjang kinerja 

dalam hal pelayanan dan pengolahan sistem akademik dan media promosi untuk 

pelayanan sekolah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ditekankan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

merancang dan membangun sebuah Sistem Informasi Sekolah SMA Negeri 1 

Kampar Air Tiris ?. 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, batasan masalah yang perlu diperhatikan diantaranya: 

1. Sistem yang akan dirancang memberikan informasi tentang sekolah sebagai 

media promosi  dan akademik meliputi pengolahan data siswa, data guru, 

dan manajemen kurikulum sekolah. 

2. Aktor yang berperan dalam sistem ini meliputi, admin, guru, kepala sekolah 

dan siswa. 

3. Metode pengembangan sistem adalah Waterfall sampai tahap implementasi 

dan pengujian sistem. 

4. Metode yang digunakan dalam perancangan sistem adalah Object Oriented 

Analysis And Design (OOAD) dengan tools 4 buah diagram Unified 

Modeling Language (UML), yaitu: (1) use case diagram; (2) activity 

diagram; (3) sequence diagram; dan (4) class diagram. 

1.4 Tujuan  

Tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk memberikan solusi dalam mempromosikan sekolah dengan 

merancang sebuah website sebgai bentuk pengenalan bagi para calon orang 

tua siswa yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah ini. 

2. Untuk membantu pihak sekolah dalam menangani pengolahan data profil 

sekolah, berita sekolah, pengumuman sekolah, agenda sekolah, data siswa, 

data guru dan informasi di SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Membantu bagian akademik sekolah SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris 

dalam menangani pengolahan data siswa, data guru dan data lainnya. 

Serta dapat meningkatkan prospek untuk mempromosikan sekolah yang 

masih berjalan melalui media sederhana seperti brosur, menjadi suatu 
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sistem yang menggunakan media teknologi sehingga lebih menarik dan 

efisien dan mudah diakses oleh semua kalangan. 

2. Mempermudah para guru dan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kampar 

Air Tiris melalui media informasi yang lebih kompleks sehingga dapat 

mempersingkat waktu dalam pencarian data yang dikaitkan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan Tugas 

Akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian yang 

dilakukan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan Tugas 

Akhir. 

BAB II     LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, serta studi 

kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam pembuatan 

laporan Tugas Akhir ini. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini, metode pengembangan sistem,  

analisa dan perancangan hingga implementasi sistem. 

BAB IV   ANALISA DAN PERANCANGAN  

Berisi pembahasan mengenai pemetaan permasalahan, perumusan 

kebutuhan sistem baru berdasarkan kebutuhan user, perancangan sistem 

menggunakan teknik OOAD dan UML. Perancangan form, basis data, 

struktur menu, serta perancangan interface. 
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BAB V     IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi sistem informasi 

sekolah SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris serta menjelaskan hasil 

pengujian perangkat lunak menggunakan Black Box. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, pustakawan, maupun 

untuk penulis. 


