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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kebutuhan teknologi informasi sangat penting dalam dunia pendidikan, 

dimana sekolah sebagai institusi yang bergerak dibidang pelayanan,  institusi 

pendidikan saat ini memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana dalam 

memberikan informasi. Selain itu, mutu yang diperoleh sesuai dengan  teknologi 

informasi yang diterapkan. Kecepatan, ketepatan dan keakuratan suatau sistem 

sangat mempengaruhi kualitas kinerja pada sekolah yang menerapkan teknologi 

informasi tersebut. Informasi tentang pendidikan menjadi kebutuhan umum  bagi 

masyarakat pada saat ini, banyak orang tua siswa yang kesulitan dalam menetukan 

sekolah yang baik untuk putra putrinya, hal itu dikarenakan informasi yang masih 

minim tentang sekolah-sekolah yang ada dikota Bandar Lampung. 

SMPN 17 merupakan sekolah menengah pertama yang beralamat di jalan 

Abdi Negara No.9 Kelurahan Gulak-Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota 

Bandar Lampung. Pada awalnya SMP Negri 17 bernama SMP Negri 4 Teluk 

Betung yang berdiri tanggal 20 november 1984 memempati ex gedung SGO 

(Sekolah Guru Olahraga). 

 SMPN 17 berusaha menjadi institusi pendidikan yang mampu melayani 

masyarakat dengan baik, terutama dalam hal penyampaian informasi kepada 

masyarakat. Selama ini penyampaian informasi pada SMPN 17 Teluk Betung  

masih ditempel dipapan pengumuman, informasi mengenai pendaftaran siswa 

baru yang masih dibuat dalam bentuk  brosur, surat selebaran yang dibagikan 
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kepada siswa sebagai media promosi kepada masyarakat. Selain itu belum adanya 

teknologi informasi seperti website yang  digunakan untuk menyampaikan  

informasi yang berkaitan dengan sekolah. 

Bagi pihak sekolah, teknologi informasi menjadi sangat penting untuk bisa 

mempromosikan dan memberikan informasi tentang profil sekolah, data-data guru 

pengajar, sarana dan prasarana, informasi mata pelajaran, informasi akademik 

siswa dan pendaftaran siswa baru (PSB) serta, keunggulan yang dimiliki setiap 

sekolah. Sitem ini juga dapat  memberikan informasi pendaftaran siswa baru 

khususnya billing (Bina Lingkungan), menyajikan materi-materi pembelajaran, 

upload tugas, informasi tentang pengumuman terbaru, kegiatan, dan berita-berita 

penting bagi siswa-siswinya. 

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan 

membangun Sistem Informasi Sekolah Berbasis WEB, yang nantinya akan 

mengatasi permasalahan-permasalahan diatas. Selain itu dengan tersedianya 

Information and Communication Technology Center (ICT Center) dan jaringan 

yang memadai akan memberikan kemudahan sistem informasi yang akan 

dibangun agar dapat membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin merancang sistem yang dapat 

membantu dan mengatasi permasalah yang ada pada SMPN 17 Teluk Betung 

yang nantinya diharapakan mampu memberikan solusi dalam meningkatkan 

kepentingan dalam dunia pendidikan. maka penulis mengangkat judul skripsi 

yang berjudul “SISTEM INFORMASI  SEKOLAH BERBASIS WEB PADA 

SMPN 17 TELUK BETUNG “.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan 

masalah yang diangkat pada prososal ini adalah 

Bagaimana membuat sistem informasi sekolah berbasis web yang nantinya dapat 

diterapkan di SMPN 17 Teluk Betung Bandar Lampung? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penulisan proposal skripsi ini pembatasan masalah yang penulis buat 

adalah : 

1.   Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web ini meliputi Profil Sekolah, Data-

Guru Pengajar, Pengumuman, Informasi Mata Pelajaran, Informasi Akademik 

Siswa, Penerimaan Siswa Baru (PSB) khususnya siswa baru Billing (Bina 

Lingkungan). 

2.  Pengembangan sistem Informasi Berbasis Web pada SMPN 17 Teluk Betung 

menggunakan konsep waterfall 

3.  Pengguna sistem hanya ditujukan kepada Admin(Tata Usaha), pengunjung 

web, Guru / Wali kelas dan siswa. 

4.   Sistem yang akan dirancang dan dibangun berbasis web dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP, database MySQL serta memanfaatkan Web 

Server. 
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1.4. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang sistem informasi sekolah berbasis web sebagai suatu 

metode pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Sepengetahuan penulis 

masalah yang dikemukakan belum pernah dilakukan khususnya pada sekolah 

SMP N 17 Teluk Betung. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksaan dan penulisan peneiltian ini 

adalah : 

1. Sistem Informasi Berbasis Web dapat membantu serta mempermudah dalam 

hal kegiatan belajar mengajar pada  SMPN 17 Teluk Betung. 

2. Memberikan Kemudahan untuk masyarakat luas dalam mengakses informasi 

tentang SMPN 17 Teluk Betung. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat sistem yang dapat memberi kemudahan bagi calon siswa baru ntuk 

mendaftar sekolah, siswa, guru, dan masyarakat lainnya dalam mendapatkan 

informasi mengenai SMPN 17 Teluk Betung. 

2.  Memberikan informasi tentang pengumuman terbaru, kegiatan, dan berita-

berita penting bagi siswa-siswinya 

3. Memberikan Kemudahan calon siswa baru dalam hal pendaftaran sekolah. 

 


