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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Mengingat semakin berkembangnya dunia Teknologi Informasi dilingkungan pendidikan, perlu diadakannya sarana dan prasarana yang mendukung Teknologi Informasi di sekolah-sekolah yang seharusnya sudah diperkenalkan dengan dunia Teknologi Informasi khususnya Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat. Teknologi Informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut adalah internet, dikarenakan internet sangat efektif dan efisien untuk mengakses informasi-informasi yang ada di belahan dunia. Dengan adanya sarana internet, maka sistem informasi khususnya yang berbasis WEB dapat diakses di berbagai daerah di seluruh Indonesia maupun di dunia. Sehingga memudahkan para pengguna jasa internet untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan.
Dikarenakan banyaknya sistem pengolahan data yang dapat dikomputerisasikan, maka salah satu sistem yang dapat kita terapkan pada program ini adalah profil tentang sebagian sekolah menengah atas dan yang sederajat yang ada di daerah Wonogiri, yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa informasi untuk mengaksesnya. Pada umumnya siswa/siswi lulusan Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat terkadang mengalami beberapa kesulitan untuk menentukan pilihan dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya sistem informasi mengenai profil-profil sekolah menengah atas dan yang sederajat ini, diharapkan siswa/siswi yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau yang sederajat dapat dengan mudah mencari informasi dari suatu SMA (Sekolah Menengah Atas) dan yang sederajat, tanpa harus langsung mendatangi sekolah yang akan dituju tersebut.

Maksud
Maksud dari penyusunan Tugas Akhir dengan judul Sistem Informasi Profil Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Wonogiri ini dikarenakan pemrosesan informasi di sekolah-sekolah masih bersifat manual atau penerapannya masih dilakukan dengan menggunakan selebaran pamflet ataupun brosur yang disebarkan kepada masyarakat dan ditempel di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Realita tersebuat tentu saja menyulitkan, karena brosur menyediakan informasi yang kurang begitu lengkap, oleh karena itu dalam penyelesaian permasalahan tersebut media internet merupakan salah satu media untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Tujuan
Tujuan daripada penulisan karya tulis ini adalah agar siswa/siswi yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP atau yang sederajat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari setiap SMA (Sekolah Menengah Atas) dan yang sederajat untuk pengambilan keputusan ke sekolah mana yang akan dituju dalam melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

Batasan Masalah
Melihat banyaknya permasalahan yang ada, maka Tugas Akhir ini akan dibatasi pada informasi mengenai profil Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat dari beberapa sekolah yang ada di Wonogiri, akan menghasilkan proses keluaran atau output berupa laporan mengenai data sekolah, data sekolah per jenis, data sekolah per status dan data tamu.

Sistematika 
Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :
BAB I     PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang Latar belakang masalah, Maksud, Tujuan, Batasan masalah, dan Sistematika.
BAB II    DASAR TEORI    
	Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang gambaran umum Sekolah Menengah Atas. Selain itu akan dijelaskan sedikit tentang software atau perangkat lunak  yang digunakan. Dalam hal ini perangkat lunak yang digunakan adalah PHP dan MySQL.
BAB III   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini akan dijelaskan tentang Perangkat pendukung pengolahan data, Perancangan tabel, Relasi antar tabel, Diagram alir sistem, Perancangan masukan, dan Perancangan keluaran.
BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tampilan aplikasi dan tata cara menjalankan program aplikasi. Selain itu juga berisi tentang hasil (output) dari program yang telah dibuat. 

BAB V	    KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini berisi kesimpulan dari perancangan dan saran-saran yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem tersebut.


