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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Informasi merupakan komoditi sebagai layaknya barang ekonomi yang 

lain. Peran informasi menjadi kian besar dan nyata dalam dunia modern 

seperti sekarang ini. Hal ini bisa dimengerti karena masyarakat sekarang 

menuju era masyarakat informasi atau masyarakat ilmu pengetahuan. 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo merupakan sekolah swasta di 

kota yang mempunyai tiga penjurusan. Dengan jumlah kelas total 30 yang 

terbagi pada 4 kelas jurusan teknik mesin otomotif, 4 kelas jurusan teknik 

audio video, 2 kelas jurusan teknik komputer & jaringan dan jumlah siswa 

maximal tiap kelas 40 siswa, sekolah ini dapat menerima sekitar 1200 

siswa setiap tahunnya. Para siswanya pun berasal dari SMP-SMP 

unggulan yang berada di dan sekitar Kota Solo-Sukoharjo. Yang mana 

harus lolos tes masuk terlebih dahulu untuk dapat menjadi siswa di 

sekolah ini.  

Ternyata sampai saat ini SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo masih 

menggunakan model atau pengarsipan manual terutama dalam sistem 

penilaian praktikum. Tentu saja hal ini membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit. Dan pengarsipan manual rawan akan kerusakan, seperti basah, 

robek dan kotor. Siswa pun kadang kesulitan ketika ingin mengetahui 

informasi tentang praktikum serta alat-alat yang akan digunakan. Selain itu 
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pengetahuan siswa tentang praktikum sedikit sehingga kebingungan dan 

kesulitan dalam melakukan uji coba. 

Dari permasalahan di atas, peneliti mencoba mengembangkan 

program khususnya program pendukung dalam pengolahan praktikum di 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Dengan teknologi ini, maka 

diharapkan siswa dapat meggunakan program dengan segala 

kemudahannya. Seperti, melihat daftar praktikum yang dilakukan, kelas 

praktikum, absensi dan nilai siswa di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

melalui komputer. Dengan komputer maka  data sistem praktikum akan 

tersimpan lebih aman dan dapat bertahan lebih lama. 

Menelaah masalah di atas penulis mencoba merancang dan membuat 

Program Pendukung Pengelolaan praktikum dengan menggunakan bahasa 

pemrograman MySQL sebagai database server dan PHP sebagai program 

aplikasinya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang dan membuat sistem pengelolaan praktikum 

di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang lebih teratur secara 

elektronik 

2. Bagaimana membuat aplikasi web yang terkoneksi dengan database. 
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1.3 Batasan Masalah  

Agar dalam perancangan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang 

diharapkan, maka permasalahan yang ada dibatasi sebagai berikut : 

1 Perancangan program hanya pada sistem informasi pengolahan 

praktikum di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

2 Perancangan sistem yang dibahas adalah menampilkan informasi yang 

berhubungan dengan praktikum dengan fasilitas biodata, data nilai, 

absensi, konsultasi, jadwal, download.  

3 Pengujian sistem informasi ini offline, maksudnya sistem diuji dengan 

akses localhost pada komputer secara stand alone dan LAN. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Merancang dan membuat program pendukung pengolahan praktikum 

secara elektronik yang mudah dan cepat serta lebih teratur. 

2. Menguji aplikasi web yang terkoneksi dengan database dengan 

jaringan intranet. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Memberikan kemudahan bagi siswa dan guru yang terkait untuk 

mendapatkan informasi yang berhubungan dengan praktikum di 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

2. Mempercepat siswa dalam mengetahui nilai praktikum.  
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3. Mempermudah pihak guru untuk mengupdate dan memasukkan nilai 

praktikum. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

 Adapun artikel atau tulisan yang  berhubungan  dengan tugas akhir  ini 

antara lain : 

1. Yudy Prasetyo (D400 010 022). “Perancangan publikasi nilai 

praktikum mahasiswa teknik elektro Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dengan PHP dan MySQL di Linux”. Dimana perancangan 

ini dilakukan dengan menggunakan sistem operasi Linux distro 

Mandake 9.1. dengan menggunakan software opensource, yaitu PHP 

4.3.4, dan MySQL 4.0.11a. Merupakan program aplikasi sistem 

informasi untuk mempermudah mahasiswa mencari dan memperoleh 

nilai praktikum yang telah dilaksanakan. Penerapan dalam program ini 

hanya mempublikasikan nilai praktikum. 

2. Fandi Hendrawan ( D400 030 116). “Sistem Informasi SMA Negeri 1 

Pekalongan“. Dimana perancangan ini dilakukan dengan menggunakan  

teknologi web basis data (PHP 5.0.3 , MYSQL 4.1.8 sebagai server 

database, Apache 2.0.52 sebagai web server) dengan memberikan 

kemudahan pelayanan bagi siswa dan guru dalam melihat dan meng-

input nilai rapor serta pertimbangan siswa untuk memilih jurusan IPA 

dan IPS. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas masalah umum mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

penelitian dan pengertian program yang digunakan. 

BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

  Bab ini membahas tentang bagaimana perancangan dilakukan, 

cara-cara pembuatan dan lain-lain. 

BAB IV UJI COBA DAN ANALISIS 

 Bab ini berisi tentang pengujian hasil perancangan kemudian 

menganalisa hasil uji coba yang telah didapat sehingga didapatkan 

bukti kuat dari hipotesis yang dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Bab yang berisi kesimpulan dan saran tentang penggunaan 

peralatan yang sesuai dengan anjuran dan usulan yang bersifat 

membangun untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 
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