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1.1 Latar Belakang

Media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang dapat

digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan dan konseling yang dapat

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa/konseling untuk

memahami diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan serta memecahkan

masalah yang dihadapi selanjutnya penggunaan media secara kreatif akan

memperbesar kemungkinan bagi siswa/klien tertarik pada layanan bimbingan dan

konseling, serta untuk belajar lebih banyak, mencamkan apa yang dipelajarinya

lebih baik, dan meningkatkan penampilan dalam melakukan keterampilan sesuai

dengan yang menjadi tujuan bimbingan dan konseling (Nursalim, 2013). Salah

satu tujuan bimbingan dan konseling yaitu melakukan tata tertib di sekolah.

Tata tertib sekolah merupakan salah satu upaya untuk melatih kedisiplinan

siswa. Disiplin dalam kelas dapat diartikan sebagai suatu keadaan tertib seorang

guru dan anak didik yang tergabung dalam suatu kelas tunduk dan patuh pada

peraturan yang telah ditentukan. Disiplin siswa merupakan suatu keadaan dimana

sikap, penampilan, dan tingkah laku siswa sesuai dengan tatanan nilai, norma, dan

ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah. Adanya budaya tertib bagi siswa

diharapkan siswa dapat memahami bahwa ketertiban itu perlu agar dapat hidup

serasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu lembaga sekolah harus

menggunakan metode-metode penerapan tata tertib seperti memberi point

pelanggaran yang tepat agar siswa dapat mematuhi semua kebijakan tata tertib

yang berlaku di sekolah. (Mulyanto, 2018).



SMA N 1 Gunung Alip, merupakan salah satu sekolah menengah yang ada

di Provinsi Lampung. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa

pendidikan sekolah di SMA N 1 Gunung Alip ditempuh dalam waktu tiga tahun

pelajaran, mulai dari Kelas X, Kelas XI, dan Kelas XII. Terdapat 2 jurusan pada

sekolah SMA N 1 Gunung Alip yaitu IPA dan IPS, sekolah ini memiliki murid

±350 murid yang dikelola oleh sekolah ini. Dalam pelaksanaan layanan

bimbingan konseling di SMA N 1 Gunung Alip masih dilakukan secara manual

yaitu dicatat kedalam buku poin pelanggaran dengan demikian sering terjadi

kesalahan dalam pencatatan data, kehilangan buku pelanggaran, kesamaan dalam

memberikan poin pelanggaran, tidak adanya hak akses sehingga buku dapat di

lihat oleh pihak lain, serta tidak adanya informasi dan laporan secara detail

mengenaisis yang melakukan pelanggaran. Begitu pun dalam perhitungan

pelanggaran poin masih dilakukan secara manual dengan menggunakan

kalkulator, akibatnya sering kali terjadi kesalahan dalam perhitungan poin

pelanggaran. Serta dalam melaporkan pelanggaran siswa kepada orang tua masih

dilakukan via telepon dan terkadang tidak di sampaikan kepada orang tua. Salah

satu cara dengan dibangunnya Sistem Informasi Bimbingan Konseling berbasis

web, Sehingga guru mata pelajaran juga dapat mengolah berupa data pelanggaran

siswa dengan teknologi rekayasa web.

Web engineering (rekayasa web) yaitu suatu model rekayasa perangkat

lunak yang digunakan untuk pengembangan aplikasi-aplikasi berbasis web.

Menurut (Pressman, 2005) web engineering adalah suatu proses yang digunakan

untuk membuat aplikasi web yang berkualitas tinggi. Desain situs web telah

menjadi semakin penting, karena internet telah menjadi tempat yang lebih penting



bagi organisasi yang ingin berinteraksi dengan para anggota inti dalam skala

besar. (Lee dan Namho, 2006).

Penelitian tentang Sistem Informasi Bimbingan Konseling berbasis web

telah dilakukan oleh (Nufan, 2016) meneliti tentang Peningkatan Pelayanan

Bimbingan Konseling Di Man Tambak beras Jombang Dengan Sistem Informasi

Bimbingan Konseling Berbasis Web menyimpulkan bimbingan konseling selain

sebagai dokumentasi pribadi siswa yang dilaporkan kepada siswa, selayaknya

untuk bisa dikomunikasikan kepada orang tua atau wali siswa. Hasil dibangunnya

sistem informasi bimbingan konseling berbasis web dapat menyimpan data hasil

pembimbing konseling siswa yang nantinya dapat dilaporkan secara cepat kepada

siswa, guru bimbingan konseling dan orang tua siswa. Selanjutnya telah dilakukan

oleh (Ahmad, 2017), meneliti tentang Pengembangan Sistem Informasi

Bimbingan Konseling Siswa pada SMP Negeri 1 Panarukan. Proses sistem yang

berjalan banyak poin pelanggaran yang tidak terakumulasi karena pencatatan

masih manual, sehingga sanksi tidak sesuai. Hasil penelitian yang dilakukan

adalah merancang sistem pelanggaran poin yang nantinya akan dilakukan

pengujian menggunakan metode basis patch testing, validation testing, dan

compatibility testing. Selanjutnya telah dilakukan oleh (Nurita, 2015), meneliti

tentang Pengembangan Media Web Bimbingan Konseling, banyak permasalahan

yang dihadapi siswa tidak dapat tertangani secara menyeluruh akibat keterbatasan

jumlah guru bimbingan dan konseling dengan menyatakan membutuhkan media

website bimbingan konseling agar dapat dijadikan sarana konsultasi yang lebih

efektif tanpa harus bertatap muka dengan guru BK. Selanjutnya telah dilakukan

oleh (Ochi, 2016), meneliti tentang Implementasi Sistem Aplikasi Data



Bimbingan Dan Pelanggaran Siswa Pada Sekolah Menengah Atas Di Lampung

Tengah  Dengan Metode Analisis Dan Desain Sistem Terdistribusi (SSAD),

proses pencatatan tersebut pada SMA Lampung Tengah masih bersifat manual

yaitu dicatat pada kertas. Hasil penelitian yang dilakukan adalah sebuah aplikasi

sederhana yang dapat membantu meningkatkan kualitas dalam pelaporan yang

cepat guna di sekolah. Dan telah dilakukan oleh (Ari, 2017), meneliti tentan

Sistem Himpunan Data Berbasis Web Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling.

Proses masih dilakukan secara konvensional sehingga orang tua siswa sulit

mengetahui informasi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. akan

dikembangkan berupa program Web disimpan melalui Compact Disk yang berisi

(The Notification Program for Information Academic) NIA.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibangun pengendalian dan

pengelolaan pelanggaran siswa menggunakan suatu rekayasa web. Aplikasi web

ini digunakan untuk mengelola sistem bimbingan konseling khususnya di SMA N

1 Gunung Alip. Sehingga penulis mempertimbangkan untuk mengajukan proposal

penelitian ini dengan judul “Penerapan Rekayasa Web Pada Pembangunan

Aplikasi Web Sistem Informasi Bimbingan Konseling dengan Studi Kasus

pada SMAN 1 Gunung Alip”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini dapat dirumuskan

masalahsebagai berikut “Bagaimana membuat rekayasa web pada pembangunan

aplikasi  web sistem informasi bimbingan konseling di SMA N 1 Gunung Alip”.



1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang direncanakan

sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka

penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah SMAN 1 Gunung Alip.

2. Sistem ini hanya untuk pelayanan bimbingan konseling berupa

pengelolaan pelanggaran siswa.

3. Data yang dikelola adalah data murid, data guru, data kelas, data jenis

pelanggaran, data point pelanggaran, data hasil pembinaan.

4. Menghasilkan laporan pelanggaran poin dan laporan hasil binaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan rekayasa web pada pembangunan aplikasi web sistem

informasi bimbingan konseling.

2. Membuat aplikasi web sistem informasi bimbingan konseling di SMA

N 1 Gunung Alip.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi SMA N 1 Gunung Alip

Membantu untuk meringankan tugas pembimbing konseling di SMA N

1 Gunung Alip yang awalnya dilakukan secara manual yaitu dengan

mencatat seluruh kejadian atau pelanggaran siswa kedalam buku dan



melakukan perhitungan poin pelanggaran secara manual menjadi

sistem terkomputerisasi.

2. Bagi Penulis

Menambah ilmu, wawasan, serta pengalaman bagi penulis dalam
menganalisis dan merancang suatu aplikasi web dan Memahami
penerapan rekayasa web sebagai bekal ketika di luar Universitas
Teknokrat Indonesia.


