
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Transformasi kehidupan sosial melalui teknologi informasi semakin 

menunjukan kemapanannya dengan tingkat efisiensi dan efektifitas kerja yang 

melampaui cara kerja manual. Berbagai organisasi mulaimelakukan perombakan 

struktural dan kultural guna menunjangkinerja dan pencapaian tujuannya. 

Pengolahan data secara terkumputerisasi, sosialisasi keadaan sekolah dan 

penerimaan siswa baru dapat dilakukan melalui koneksi website dengan jaringan 

internet. Urgensi penggunaan teknologi ini tentunya memiliki keunggulan 

diantaranya akurasi data, kecepatan, ketepatan, efisiensi dan tingkat keamanan 

apabila dibandingkan dengan sistem manual.  

Secara praktis internet memberikan kemudahan bagi guru dalam 

mengakses berbagai informasi. Komunikasi antara lembaga pendidikan dengan 

guru dapat disalurkan melalui koneksi dunia internet. Sekolah dapat memberikan 

layanan informasi melalui fitur website sehingga guru yang ingin mendapatkan 

informasi dapat mengakses informasi melalui internet. Pada era globalisasi seperti 

sekarang ini, sebuah lembaga pendidikan dituntut harus dapat mengikuti 

kemajuan teknologi. Khususnya pada bidang teknologi informasi. Teknologi 

informasi yang baik akan memudahkan semua lembaga pendidikan untuk 

menginformasikan kondisi sekolah kepada para guru, khususnya jadwal Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) guru. 

Kemajuan teknologi informasi mendorong banyak manusia untuk 

menciptakan inovasi-inovasi baru untuk membantu manusia dalam mendapatkan 



informasi dengan cepat dan mudah. Sebuah lembaga pendidikan harus dapat 

membuat layanan informasi dan promosi dengan baik untuk menarik perhatian 

masyarakat umum. Disamping informasi yang akurat, cepat, dan mudah, 

informasi yang disampaikan harus dikemas dengan menarik. 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Bandar Lampung merupakan 

salah satu unit pendidikan yang terletak di Jalan Ki Agus Anang No 35. 

Berdasarkan pengamatan, pengelolaan sistem jadwal KBM pada SMAN 6 Bandar 

Lampung masih bersifat manual. Dengan  sistem  yang  manual  ini seringkali 

jadwal KBM guru sering terjadi rusak terkena air, sobek atau hilang sehingga guru 

harus meminta jadwal KBM ulang kepada wakakurikulum kembali, hal ini dirasa 

sangat tidak efektif dan praktis. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut 

perlunya sebuah sistem yang dapat memberikan informasi jadwal KBM guru yang 

praktis dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun, maka padapenelitian ini 

penulis mengajukan judul “Perancangan Sistem Informasi Jadwal Kegiatan 

Belajar Mengajar Guru (Study Kasus SMAN 6 Bandar Lampung)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan peneltian ini adalah 

bagaimana mempermudah pembuatan jadwal KBM Guru pada SMAN 6 

Bandar Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu: 

1. Membuat aplikasi berbasis web untuk informasi jadwal KBM pada SMAN 

6 Bandar Lampung berbasis web. 

2. Melakukan pengujian fungsionalitas informasi jadwal KBM pada SMAN 6 



Bandar Lampung. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya fokus terhadap pembuatan jadwal KBM guru. 

2. Jadwal KBM guru harus disetujui oleh kepala sekolah. 

3. Data rekap pengguna disimpan dalam database. 

4. Proses pendistribusian jadwal kepada guru dilakukan melalui web. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Membantu guru dalam memberikan informasi jadwal KBM pada SMAN 

6 Bandar Lampung. 

2. Membantu menyajikan sistem informasi jadwal KBM guru yang dapat 

diakses dimanapun dan kapanpun. 

 


