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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada era ini begitu pesat, seiring dengan 

perkembangan zaman. Dalam sebuah instansi perusahaan yang cukup besar, 

penggunaan teknologi sangat dibutuhkan, dalam hal ini teknologi yang dimaksud 

adalah komputer, sebagai alat bantu yang efektif dan efisien. Inovasi yang 

dikembangkan dalam teknologi komputer ini juga berkembang sangat pesat, baik 

dalam perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware). 

Sekolah-sekolah skala internasional maupun swasta banyak di antaranya 

menggunakan kemajuan dari teknologi komputer ini, dengan tujuan untuk lebih 

memudahkan mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara cepat. Namun 

bukan hanya dalam dunia kerja saja kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan, 

dalam dunia pendidikan, pemanfaatan kemajuan teknologi ini juga dapat 

menghasilkan sebuah sistem yang mampu mengefisienkan pekerjaan dalam hal 

bidang administrasi siswa, tentu ini sangat berguna bagi dunia pendidikan, 

khususnya pihak sekolah. 

SMA GAJAH MADA di Bandar Lampung merupakan salah satu instansi 

pendidikan yang mengedepankan mutu dan prestasi yang tentunya sesuai dengan 

visi dan misi sekolah. Namun berkenaan dengan perkembangan teknologi, SMA 

GAJAH MADA belum sepenuhnya memanfaatkan peran dari perkembangan 

teknologi ini, terutama dalam segi pengelolaan data sekolah. 

Pengelolaan data di SMA GAJAH MADA masih bisa dikatakan 

menggunakan konsep manual, bukan tanpa alasan mengapa pihak sekolah masih 
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menggunakan cara ini, yang pertama adalah minimnya pengetahuan mengenai 

relevansi atau manfaat dari perkembangan teknologi bagi pengelolaan data di 

instansi sekolah. Konsep atau cara lama ini masih dianggap mampu menangani 

permasalahan dalam pengelolaan data sekolah, namun jika dibandingkan dengan 

pemanfaatan teknologi maka konsep atau cara lama ini akan jauh lebih memakan 

waktu dalam pengolahan datanya. Terlebih lagi media penyimpanan berkas yang 

mengandalkan kertas, tentu sangat riskan sekali terjadi kerusakan, terselip atau 

bahkan hilang, belum lagi ketika sekolah membutuhkan data tertentu di tahun 

tertentu, pencarian dilakukan dengan membongkar berkas kemudian mencari satu 

persatu dengan teliti, ini sangat memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. 

Melihat dari konsep pengelolaan data siswa, mulai dari absensi, pengolahan 

pelanggaran, dan pembayaran siswa yang masih menggunakan cara lama, maka 

penulis mengangkat sebuah ide atau pemikiran dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi yaitu membangun sebuah sistem atau aplikasi Pengolah 

Data Siswa Berbasis WEB. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat 

menangani permasalahan yang ada. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana membangun aplikasi        

pengolah data siswa pada SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 
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Tujuan utama adalah membangun sebuah aplikasi pengolah data siswa, 

seperti absensi siswa, pengolahan data pelanggaran siswa, dan juga proses 

pembayaran siswa. 

1.4. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya akan berpusat pada pengolahan absensi, pelanggaran 

dan pembayaran, dan untuk proses administrasi lainya belum atau tidak masuk 

dalam proses penelitian. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu : 

a. Memberi kemudahan bagi guru dalam mengelola data absensi dan 

pelanggaran siswa 

b. Memberi kemudahan bagi staf tata usaha dalam mengelola data 

c. Memberi kemudahan bagi kepala sekolah dalam me-monitoring 

perkembangan data siswa. 

 

 


