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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat dan 

banyak di manfaatkan oleh manusia untuk membantu dalam 

melakukan pekerjaan. Seiring dengan perkembangan zaman yang 

terjadi, banyak pihak yang menyadari bahwa pemanfaatan dan 

peranan teknologi sangat penting dalam meningkatkan kualitas 

instansi baik dalam skala yang kecil maupun besar. Kecepatan dan 

ketepatan sangat di butuhkan untuk mendapatkan kemudahan 

dalam mendapatkan informasi yang akurat. 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal merupakan suatu lembaga 

instansi pemerintah di bidang pedidikan yang berada di Desa 

Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah. Dalam sebuah Lembaga Pendidikan terdapat banyak data 

yang harus tersimpan dengan baik guna untuk membangun sebuah 

instansi dalam meningkatan mutu. Seperti meningkatkan atau 

mempertahan akreditasi yang terjadi di semua instansi Pendidikan, 

data merupakan hal pokok yang harus ada guna untuk mengambil 

penilaian mengenai lebih atau kurangnya instansi tersebut. Apabila 

terjadi kehilangan data atau terjadi kerusakan maka akan 

menghambat proses di lakukkannya Kegiatan tersebut. Dengan 

adanya komputer sebagai sarana informasi yang akurat di harapkan 

mampu memenuhi kebutuhan sebuah instansi dalam media 



 
 

2 
 

penyimpan data yang aman, mengingat di TK Aisyiyah bustanul 

atffal Jombor seringkali data raport yang di tulis secara manual 

terjadi hilang atau rusak maka dibutuhkan cadangan data yang 

aman guna mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya 

sistem informasi menggunakan media website di harapkan mampu 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari pembuatan proyek akhir 

ini adalah: 

a. Tujuan dari dibuatnya website ini agar 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan 

guru di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jombor, 

Kec.Tuntang, Kab.Semarang. Sehingga tidak 

banyak waktu dan tenaga yang di keluarkan 

dengan adanya sistem informasi web tersebut. 

b. Untuk membangun website yang dinamis, 

baik dan mudah diakses oleh user.  

 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari pembuatan website 

rekap data raport siswa di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Jombor adalah : 
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a. Memudahkan admin dalam mengedit, 

menghapus dan mencari data raport siswa, 

data kepala sekolah, laporan tahunan dan 

data guru apabila data tersebut terjadi 

perubahan atau di butuhkan. 

b. Membantu kepala sekolah dalam mencetak, 

menyimpan dan menambah data pada guru 

bantu, data laporan dan data siswa beserta 

raportnya. 

c. Membantu mempermudah pekerjaan guru 

dalam mencetak dan mencari raport siswa 

dengan cepat apabila data di perlukan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui 

bahwa penggunaan website sangat penting guna dalam media 

penyimpan data yang baik, dan belum di terapkan oleh instansi 

lemabaga Pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jombor.  

Pada penelitian ini peneliti memebangun website agar 

memudahkan user admin, kepala sekolah dan guru untuk 

membantu mempermudah dan mempercepat efisiensi waktu yang 

di gunakan. Peneliti juga membangun desain website yang tidak 

rumit untuk memudahkan user dalam menggunakannya. 
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1.4 Cakupan Topik Bahasan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan 

masalah yang akan diteliti adalah: 

a. Sasaran yang dituju website ini adalah untuk di 

pergunakan di lingkup Lembaga TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Jombor, Kec.Tuntang, kab.Semarang saja 

b. Pada dibuatnya website ini tidak mencangkup informasi 

di luar dari informasi TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Jombor, Kec.Tuntang, kab.Semarang, hanya 

memberikan informasi yang di butuhkan oleh user 

admin, kepala sekolah dan guru utuk media penyimpan 

data. 

c. Aplikasi website ini hanya di gunakan untuk media 

penyimpan dan mencetak data saja. 

d. Untuk mendapatkan informasi terbaru dari luar 

menyimpan dan mencetak tidak dapat di lakukan pada 

website ini. 

e. Aplikasi website ini memiliki 3 user yang dapat 

menggunakannya yaitu admin, kepala sekolah dan guru 

yang memiliki hak aksesnya masing-masing, seperti 

admin dapat mengoperasikan seluruh kegiatan yang ada 

dalam website, kepala sekolah hanya dapat mencetak, 

menyimpan dan menambah data pada guru bantu, data 

laporan dan data siswa beserta raportnya dan guru hanya 
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dapat mencetak dan mencari raport siswa dengan cepat 

apabila data di perlukan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir akan di jabarkan dalam 

setiap bab, dengan penjelasan sebagai berikut, 

1.5.1 BAB 1 

Berisi mengenai latar belakang masalah yang 

digunakan sebagai diambilnya judul “Rekap Data 

Raport Siswa TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jombor, 

Kec.Tuntang, Kab.Semarang Dengan Menggunakan 

PHP & MY SQL” dari tugas akhir tersebut rumusan 

masalah dan batasan masalah, tujuan umum dan 

tujuan khusus dari di buatnya sistem website tersebut, 

dan cakupan topik bahasan meliputi apa yang di 

bahas pada laporan tugas akhir ini. 

1.5.2 BAB II 

Berisi mengenai penelitian pendahuluan yang yang 

berfungsi guna sebagai landasan dasar dari di buatnya 

website ini, metode penelitian berisi mengenai cara-

cara atau metode yang di gunakan dalam penelitian 

ini seperti metode wawancara dan lain-lain. 
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1.5.3 BAB III 

Berisi tentang hala-hal yang menggambarkan alur 

berjalannya system website “Rekap Data Raport 

Siswa TK ABA Jombor, Kec.Tuntang, 

Kab.Semarang Dengan Menggunakan PHP & MY 

SQL” dan output yang di hasilkan oleh system 

berserta penjelasannya. Menjelaskan apa saja 

kebutuhan hardware atau software yang di gunakan 

untuk membuat website tersebut. 

1.5.4 BAB IV 

Berisi tentang proses implementasi sistem website 

yang di buat, hasil ujicoba sistem website dan analisis 

berdasarkan data hasil uji coba dan efek yang di 

timbulkan dengan di buatnya website “Rekap Data 

Raport Siswa TK ABA Jombor, Kec.Tuntang, 

Kab.Semarang Dengan Menggunakan PHP & MY 

SQL”. 

1.5.5 BAB V 

Kesimpulan berisi tentang temuan-temuan yang 

didapatkan dari uji coba website, yang dapat 

dirumuskan menjadi kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara data, Saran berisi 

tentang analisis kelemahan sistem dari website dan 

pilihan-pilihan yang ada untuk mengatasinya. 
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