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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring  perkembangan  zaman  yang  semakin  pesat,  peranan  sistem 

informasi  dalam  suatu  instansi  atau  organisasi  tidak  diragukan  lagi.  Sistem 

informasi sangat membantu berbagai kegiatan yang ada dalam sebuah instansi 

ataupun dalam organisasi.  Dengan menggunakan  sistem informasi,  kita  dapat 

memperoleh data yang akurat. Selain itu kita dapat menghemat waktu, tenaga 

dan biaya. Sangat efisien sekali.

       Hal ini pula yang mendorong SD Tana Kombuka yang terletak di desa Tana 

Kombuka  Kecamatan  Wewewa  Timur  Kabupaten  Sumba  Barat  Propinsi  Nusa 

Tenggara Timur mencoba menerapkan sebuah sistem informasi dalam pengolahan 

data siswa. Sistem informasi yang masih manual serta jumlah siswa yang terus 

bertambah setiap tahun, dimana data disimpan dalam bentuk berkas atau map-

map yang memiliki banyak kelemahan. Misalnya bisa saja berkasnya hilang atau 

terselip, sobek karena sudah lama disimpan dan yang paling fatal adalah data 

bisa  dirubah  atau  tidak  valid  lagi.  Oleh  karena  itu  penyusun  mencoba 

mengembangkan  sebuah  sistem  informasi  dengan  judul:  “Sistem  Informasi 

Pengolahan Data Siswa Berbasis Web Pada SDTanakombuka, Kecamatan Wewewa 

Timur Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur”.

Sistem informasi yang akan dikembangkan oleh penyusun diharapkan mampu 

memberikan manfaat bagi SD Tanakombuka dalam hal :

1. Meminimalisasi karyawan



2. Memudahkan dalam pengolahan data secara menyeluruh 

 Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas,  penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana  membangun  sistem  informasi  yang  sangat  efektif  dalam 

pegolahan data siswa pada SD Tanakombuka?

2. Apa dampak positif dan negatif dengan diterapkannya sistem informasi 

yang sudah komputerisasi  dan online?

1.2  Batasan Masalah

Dalam  pembuatan  karya  tulis  ini  penyusun  membatasi  masalah  pada 

pengolahan data, pada SD Tanakombuka serta pembuatan laporan-laporan yang 

berhubungan dengan data siswa, serta pencarian data siswa secara komputerisasi 

dengan menggunakan program aplikasi PHP dengan database  MySQL.

Penyusun membatasi pembahasan masalah pada :

 Pengolahan  data  siswa,  menghasilkan  informasi  data  siswa  pada  SD 

Tanakombuka.

 Pengolahan data guru, menghasilkan informasi mengenai data guru.

 Pengolahan data mata pelajaran, menghasilkan informasi mengenai data mata 

pelajaran.

 Pengolahan data  nilai,  menghasilkan informasi  mengenai  data  nilai 

siswa.

 Pengolahan data kelas, menghasilkan informasi mengenai data kelas.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan  dari  pembuatan  program  aplikasi  yang  mengambil  data  dari  SD 



Tanakombuka Kabupaten Sumba Barat ini adalah :

1. Membangun sistem informasi  berbasis web pada SD Tanakombuka

2. Memudahkan  pihak  sekolah  dalam  pengolahan  data  siswa  secara 

menyeluruh.


