
 

 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat dan semakin modern, 

banyaknya pengolahan data – data  disekolahan sudah terkomputerisasi yang 

memumpuni. Teknologi juga dapat mempermudah pekerjaan dan pengelolahan 

data yang sangat banyak, tidak hanya itu sekarang banyak aplikasi yang 

mengutamakan kemudahan dalam mengolah data dan membantu berbagai macam 

aktivitas yang padat secara efisiensi. Information Communication Technology 

(ICT) kini memang harus diterapkan untuk mewujudkan smart school dengan 

layanan yang lebih efisiensi untuk membantu pencapaiannya tahap transformasi 

pada ICT. Ketersediaan dan pemanfaatan fasiltas ICT menjadi nilai tambah bagi 

masyarakat sebagai suatu smart school bertaraf internasional yang lebih 

mengedepankan alat - alat teknologi sebagai bahan pembelajaran, sekolahan yang 

tidak diliengkapi fasilitas ICT akan menurunkan daya saing dan menurunkan 

minat khususnya bagi para orang tua yang menginginkan anaknya ditempatkan 

disekolah yang mempunyai nama atau akreditasi lebih tinggi. 

 Perlu dibangun infrastruktur digital di dalam sekolah yang dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai jenis layanan yang baik untuk keperluan internal 

sekolah maupun eksternal sekolah, sehingga memberikan nilai tambah terhadap 

keberadaan sekolah tersebut ditengah masyarakat. Layanan yang baik tersebut 

dinamakan smart school dimana suatu sekolah terintegrasi secara online dalam 

perangkat maupun penggunaannya, seperti pertukaran data, kolaborasi dalam 

aktifitas pendidikan pertukaran pelajar dan lain-lain. 
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 Smart school tidak hanya berperan dalam bagian administrasi dan 

akademik tetapi smart school juga berperan sebagai komunikasi internal maupun 

eksternal. Komunikasi internal maupun eksternal adalah pengawasan pada 

seluruh kegiatan di sekolah, pengawasan internal sendiri di lakukan oleh kepala 

sekolah untuk menganalisis dan mengawasi semua kegiatan yang ada disekolah 

sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan orang tua terhadap 

anak/siswa yang ada disekolah agar orang tua tahu bagaimana perkembangan 

anaknya disekolah baik dalam prestasi maupun dalam kegiatan sekolah. Salah 

satu tujuan pengawasan internal ini adalah untuk menjadikan peran kepala 

sekolah sebagai supervisor pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, 

dimana kepala sekolah dapat mengawasi program supervisi akademik untuk 

meningkatkan kopetensi profesional guru di SMPN 3 Natar yang akan menjadi 

acuan untuk peningkatan mutu sekolah di masa yang akan datang.  

Tujuan pengawasan eksternal juga guna untuk memberitahukan informasi 

kegiatan dan perilaku anak kepada orang tua agar mereka tahu bagaimana 

perkembangan anak disekolah dan menjadikan kerjasama antara orang tua dengan 

sekolah untuk mendidik anak agar lebih baik. Penelitian yang terkait dengan  

pengawasan internal dimana kepala sekolah berperan untuk menjadi supervisi 

akademik untuk meningkatkan kompetensi profesional guru SD Negri 2 Calang 

Kabupaten Aceh Jaya yang dilakukan oleh Zulfikar dkk, (2017). Penelitian lain 

terkait dengan pengawasan eksternal dimana bimbingan konseling untuk 

meningkatkan penyesuaian diri siswa yang dilakukan oleh Imam Subagyo, (2013) 

Bimbingan kelompok dengan teknik outbound untuk meningkatkan penyesuaian 

diri siswa.  
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Permasalahan yang ada pada SMPN 3 Natar untuk bagian komunikasi 

internal dimana belum adanya sistem pengawasan kepala sekolah terhadap 

program supervisi akademik yang membuat kendala dalam pengolahan data 

supervisi akademik dan juga penyimpanan data supervisi akademik yang masih 

belum terkomputerisasi membuat pencarian data supervisi akademik 

membutuhkan waktu yang lama karena penumpukan berkas yang terlalu banyak. 

Sedangkan bagian komunikasi eksternal belum adanya sistem pemberitahuan atau 

informasi secara langsung setiap hari untuk disampaikan kepada orang tua wali 

murid tentang kegiatan dan perilaku anaknya di sekolah. Pengolahan data 

bimbingan konseling yang masih manual dengan pencatatan menggunakan buku 

besar, memungkinkan kurang tersampaikannya pemberitahuan kepada orang tua 

siswa. 

Berdasarkan uraian diatas maka dibuatkanlah digital smart school untuk 

bagian komunikasi internal dan eksternal di SMPN 3 Natar yang akan 

memberikan informasi lebih baik dalam ruang lingkup internal maupun ruang 

lingkup eksternal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membuat sistem digital smart school untuk bagian 

komunikasi internal dan eksternal  di SMPN 3 Natar ? 

2. Apakah sistem digital smart school dapat memudahkan penyajian 

informasi internal dan eksternal ? 

 



4 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Membangun sistem digital smart school untuk bagian komunikasi 

internal dan eksternal di SMPN 3 Natar. 

2. Menganalisis apakah sistem digital smart school dapat mempermudah 

dalam memberikan informasi untuk komunikasi internal dan eksternal. 

 
1.4 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. Aplikasi yang di bangun berbasis web. 

2. Aplikasi yang dibangun hanya untuk mengawasi bagian 

-  Internal yaitu hanya mengolah data supervisi akademik (supak) 

yang terdiri dari perencanaan administrasi, pengembangan silabus, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 

- Eksternal yaitu hanya mengolah data infromasi tentang siswa, poin 

pelanggaran, dan surat panggilan. 

3. Aplikasi yang di bangun dapat membuat laporan hasil pengolahan data 

pada bagian  

- Internal yaitu penilaian akhir masing masing komponen supak per 

guru, dan penilaian rata rata perkomponen dari semua guru 

menggunakan grafik. 

- Eksternal yaitu menampilkan informasi tentang siswa, poin 

pelanggaran berbentuk table.  
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1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah SMPN 3 Natar  

Mempermudah pengawasan baik dalam internal maupun eksternal dan 

juga untuk menjadikan sekolah meningkatkan mutu, meningkatkan 

kualitas siswa, dan meningkatkan kualitas guru. 

2. Bagi Penulis  

Menambah ilmu, wawasan, serta pengalaman bagi penulis dalam 

membuat sebuah Sistem Digital Smart School untuk bagian komunikasi 

internal dan eksternal sebagai bekal ketika diluar Universitas Teknokrat 

Indonesia. 

3. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Terjadinya kerjasama birateral antara Universitas teknokrat indonesia 

dan instansi atau perusahaan. Universitas dapat meningkatkan kualitas 

lulusannya melalui pengalaman dalam kegiatan penelitian skripsi. 

 

 


