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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi merupakan salah satu sarana yang perkembangannya sangat pesat 

di era globalisasi ini. Perkembangan teknologi ini banyak memunculkan sarana - 

sarana yang dapat mempermudah masyarakat. Sarana yang dihasilkan dapat 

berupa hardware  atau perangkat keras seperti computer dan software atau 

perangkat lunak seperti sebuah aplikasi. Sarana ini telah masuk hampir ke semua 

bidang. Sarana ini juga mempermudah berbagai urusan masyarakat. Mulai dari 

berkomunikasi hingga menggantikan pekerjaan manusia.  

Banyak pihak yang telah memanfaatkan teknologi seperti penjualan, 

pembelian, penyewaan, dan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, penggunaan 

teknologi di beberapa sekolah mulai menggantikan media pembelajaran. Seperti 

papan tulis yang telah berganti menggunakan proyektor, dan buku pelajaran yang 

dengan mudah dapat ditemukan dalam bentuk e-book.  

Tidak hanya dalam kegiatan belajar mengajar. Teknologi mulai memasuki 

lingkup internal dari sekolah. Salah satunya bimbingan dan konseling. 

Penggunaan teknologi pada bimbingan dan konseling merupakan alternatif untuk 

melakukan pendekatan dengan semua siswa dengan mudah yang tidak terbatas 

ruang dan waktu dalam penggunaannya. 

SMA N 1 Depok merupakan salah satu contoh sekolah yang belum 

menggunakan teknologi dalam bidang bimbingan dan konseling. Setiap tahunnya, 

siswa baru diberikan sebuah angket data diri yang digunakan untuk arsip guru 

bimbingan dan konseling. Selain itu, dalam hal konseling SMA N 1 Depok masih 

menggunakan sistem pemanggilan siswa dengan satu siswa pada setiap harinya. 

Sistem konseling seperti ini memakan banyak waktu dan hampir sebagian siswa 

tidak dapat konseling karena tidak mendapatkan waktu. 
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E-counseling  atau electronik counseling merupakan salah satu contoh 

pengembangan teknologi dalam bidang bimbingan dan konseling. E-counseling 

ini dapat membantu siswa yang ingin melakukan bimbingan kepada guru 

bimbingan dan konseling tanpa bertemu langsung. Selain itu, e-counseling 

memudahkan guru bimbingan dan konseling untuk mencatat pelanggaran yang 

dilakukan oleh siswa.  Sarana baru ini membuka era baru bagi dunia bimbingan 

dan konseling.  

Pembuatan proyek akhir dengan judul Sistem Informasi e-counseling di SMA 

N 1 Depok Berbasis Web Mobile ini diharapkan dapat mengenalkan kepada 

seluruh siswa dan guru bimbingan konseling bahwa, teknologi juga dapat 

dimanfaatkan untuk bimbingan dan konseling.  

1.2 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir adalah membuat system e – counseling yang akan 

membantu guru bimbingan dan konseling dalam pencatatan data siswa yang 

masih dilakukan dengan manual dan membuat media baru dalam konseling antara 

konselor dengan siswa. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dibahas dari Sistem Informasi E – counseling  di 

SMA N 1 Depok yaitu: 

1. Sistem ini hanya untuk siswa SMA N 1 Depok 

2. Sistem ini menyimpan data siswa yang dimasukkan oleh petugas 

3. Sistem ini fokus pada interaksi antara siswa dan guru bimbingan dan 

konseling 

4. Siswa dapat memilih konselor yang diinginkan untuk konseling 

5. Pilihan guru yang disediakan adalah guru bimbingan dan konseling yang 

berada di SMA N 1 Depok 

6. Konseling dapat dilakukan diluar jam sekolah 

7. Materi konseling siswa kepada guru bimbingan dan konseling bebas 

8. Sistem ini dapat menyimpan dan menampilkan data pelanggaran siswa 


