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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Lembaga Pendidikan merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai

tempat melaksanakan proses belajar – mengajar, pelatihan dan pengembangan
terhadap anak didiknya, di era globalisasi ini diharapkan bisa mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sistem pemantauan untuk
menunjang kegiatan akademik secara cepat, tepat, akurat dan berkualitas.
Pemantauan kegiatan nonakademik juga sangat diperlukan dalam kegiatan
utama di dunia pendidikan. Sekolah Menengah Atas sebagai salah satu instansi
pendidikan, tentunya harus melaksanakan kegiatan tersebut sebagai kegiatan
wajib dalam pelaksanaan kegiatan belajar – mengajar siswa. Misalnya pada SMA
Negeri 1 Bukit Kemuning, kegiatan belajar mengajar pada SMA Negeri 1 Bukit
Kemuningbelumdapatdilaksanakansecara optimal, disebabkan Orang tua wali
masih mengalami kesulitan dalam memantau perilaku anaknya yang menunjang
kegiatan belajar – mengajar ana kmereka di sekolah. Pemberitahuan tentang
perilaku Siswa biasanya hanya dilakukan pada saat penerimaan raport sekolah.
Orang tua siswa hanya bias mendapatkan hasil akhir dari kegiatan belajar anaknya
tanpa mengetahui perilaku siswa disekolah, tanpa bias memantau proses non
akademik yang kita tahu sangat menunjang dalam kegiatan belajar – mengajar
siswa. Selain itu, penilaian dari guru terhadap perilaku siswa juga masih
dilakukan secara konvensional, sehingga orang tua masih kesulitan mendapatkan
informasi tentang perilaku siswa pada saat proses belajar – mengajar.
Dengan Permasalahan – permasalahan yang dihadapi pada saat proses
kegiatan akademik dapat ditanggulangi dengan adanya sistem pemantaun siswa
sekolah yaitu sistem informasi pemantauan perilaku siswa yang bisa membantu
seorang guru dalam memberikan laporan perilaku siswa sehingga dapat
menghemat waktu, serta informasi yang disajikan lebih cepat, tepat, akurat dan
berkualitas. Sehingga para Orang tua siswa bisa dengan mudah melakukan
pemantauan perilaku anaknya, pelanggaran siswa secara online dan dapat
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memperoleh informasi yang lainnya dengan mudah yang berhubungan dengan
laporan perilaku siswa dan prestasi siswa. Diharapakan dengan adanya system
informasi pemantauan siswa berbasis web ini, sekolah menengah atas bias
selangkah lebih maju dan memiliki daya saing yang kuat terkait dengan
pemantauan siswa – siswinya.
Berdasarkan permasalahan diatas, sehingga penulis bermaksud untuk
membuat penelitian tugas akhir dengan judul “SISTEM INFORMASI
PEMANTAUAN PERILAKU SISWA PADA SMA NEGERI 1 BUKIT
KEMUNING BERBASIS WEBSITE”.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka
perumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan :
1.2.1

Bagaimana membuat system informasi pemantauan perilaku siswa
Sekolah Menengah Atas berbasis website?

1.3

Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.3.1

Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu terhitung sejak
tanggal 15 Mei 2018 s/d 15 Juli 2018.

1.3.2

Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1
Bukit Kemuning yang beralamat di Jl. Raya BaturajaLK–IX, Kec.
Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung.
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1.4

Batasan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun batasan masalah pada
penelitian ini adalah :
1. Sistem ini hanya di terapkan pada website siswa SMA Negeri 1 Bukit
Kemuning.
2. Pembahasan hanya mencangkup penerapan system informasi siswa
Sekolah Menengah Atas, monitoring perilaku siswa ditujukan orang
tua wali pada SMA Negeri 1 Bukit Kemuning.
3. Informasi yang diberikan hanya terkait pelanggaran yang dilakukan
dan prestasi yang didapat oleh siswa.

1.5

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Dengan adanya system ini dapat membantu seorang guru dalam
memberikan laporan. perilaku siswa secara online sehingga informasi
yang disampaikan lebih efisien.
2. Orang Tua wali murid bias dengan mudah melakukan pemantauan
perilaku anaknya disekolah secara online.

1.6

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Dapat memberikan kontribusi bagi dunia ilmu pengetahuan berupa
tambahan informasi dan literature pada system monitoringsiswa.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi
dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.7

Sistematika Penelitian
Sistematika dalam penulisan penelitian tugas akhir ini dibagi dalam 5
(Lima) bab yaitu dapat dilihat pada halaman berikutnya:
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BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, dan
Batasan masalah tentang sistem informasi pada sistem informasi
pemantauan

perilaku

siswa

sekolah

menengah

atas

serta

menentukan Tujuan masalah, Manfaat penelitian, menjelaskan
tentang Metodologi penelitian dan Sistematika penulisan laporan
tugas akhir.
BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini penulis menjelaskan pengertian atas dasar judul laporan dan
definisi – definisi yang terdapat dalam buku serta pengertian
menurut para ahli yang berhubungan dengan laporan serta berisi
uraian dari beberapa Penelitian terdahulu dan Landasan teori yang
akan digunakan sebagai teori pendukung dalam perancangan system
informasi pemantauan perilaku siswa sekolah menengah atas
berbasis website.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian meliputi Tahapan
Penelitian, Kerangka Penelitian, Jalannya Penelitian, Bahan dan
Peralatan, dan Pengujian Sistem.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi, pengujian dari
perancangan sistem informasi pada perancangan sistem informasi
pemantauan perilaku siswa sekolah menengah atas berbasis website
dan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang
dibahas pada bab sebelumnya serta saran yang diharapakan dapat
membantu menyelesaikan masalah pemasaran pada perancangan
perancangan sistem informasi pemantauan perilaku siswa sekolah
menengah atasberbasis website dan dapat membantu untuk
penelitian berikutnya.

