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1 BAB I 

2 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini, hampir setiap perusahaan di dalam menjalankan 

proses bisnis perusahaannya telah memanfaatkan teknologi informasi untuk 

menunjang kinerja perusahaannya. Teknologi informasi juga sangat dibutuhkan 

dalam perkembangan dunia pendidikan, karena dengan menggunakan teknologi 

informasi diharapkan dapat membantu aktifitas/kegiatan dalam dunia pendidikan.  

TK Kartika X-2 merupakan salah satu lembaga pendidikan di Taman Kanak-

kanak unggulan di Bandung sebagai wadah dalam mengembangkan motorik halus 

dan motorik kasar anak agar menjadi anak yang berprestasi dan berakhlak santun. 

TK Kartika X-2 sendiri berdiri sejak 3 Agustus 1958 yang pada awalnya bernama 

TK Turangga, TK Kartika XI-43 dan sampai sekarang menjadi TK Kartika X-2. 

Saat ini aktifitas-aktifitas yang dilakukan pada TK Kartika X-2 seperti pendaftaran 

sekolah masih dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan para guru dan 

kepala sekolah di TK Kartika X-2 dan mengisi lembaran-lembaran form 

pendaftaran, sehingga proses pendaftaran memakan waktu sampai berhari-hari. 

Proses pemberitahuan informasi masih melalui papan pengumuman dan 

menggunakan kertas yang langsung dibagikan kepada para murid, sehingga 

kemungkinan hilangnya informasi tersebut sangat besar yang mengakibatkan beban 

kerja untuk pihak guru dan staff yang ada di TK Kartika X-2 menjadi lebih banyak 

karena seluruh pekerjaannya ditulis satu persatu ke lembaran kertas tanpa dibantu 

oleh bantuan sistem aplikasi. Selain itu para orang tua murid yang dengan 

kesibukannya tidak sempat ke sekolah maka tidak akan mengetahui perkembangan 

anaknya, karena perkembangan anak masih dicatat pada buku oleh wali kelasnya. 

Data-data murid, nilai murid dan perkembangan murid semuanya masih dicatat 

pada buku oleh wali kelas sehingga menyulitkan wali kelas ketika akan membuat 

laporan baik kepada orang tua murid ataupun pihak sekolah. 
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 Dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis web pada TK Kartika X-2 

diharapkan dapat memudahkan para orang tua murid dalam mendaftarkan anaknya 

secara online sehingga dalam pendaftaran siswa baru tidak harus datang langsung 

ke sekolah. Selain itu bagi para orang tua murid juga dapat meninjau hasil capaian 

anak selama disekolah yang akan diupdate setiap hari sehingga para orang tua dapat 

memonitoring perkembangan anak setiap harinya. Dengan aplikasi ini pula, para 

wali kelas dapat menginput dan mengolah murid binaannya, sehingga diharapkan 

dapat memudahkan guru dan wali kelas untuk membuat laporan baik kepada orang 

tua murid maupun pihak sekolah. Berdasarkan hal-hal diatas maka sudah saatnya 

pihak sekolah untuk menjalankan berbagai aktivitas di sekolahnya dengan 

memanfaatkan teknologi yang ada dan telah disepakati untuk membuat 

“PERANCANGAN APLIKASI SEKOLAH BERBASIS WEBSITE PADA 

TAMAN KANAK-KANAK”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berikut ini adalah identifikasi masalah yang dialami TK Kartika X-2 : 

1. Pendaftaran sekolah pada TK Kartika X-2 yang masih dilakukan secara 

manual dengan cara mendatangi langsung TK dan mengisi form-form berupa 

kertas. 

2. Saat ini penyampaian informasi terkait pengumuman, nilai, berita, dan 

informasi seputar sekolah masih dilakukan dengan menempelkan kertas 

pengumuman pada papan pengumuman, sehingga bagi siswa atau orang tua 

siswa yang tidak melihat papan pengumuman tertinggal informasi. 

3. Para orang tua yang akan memonitoring perkembangan anak di sekolah harus 

datang ke sekolah dan menanyakan langsung pada wali kelasnya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yakni: 

1. Bagaimana membuat Aplikasi pendaftaran sekolah secara online pada TK 

Kartika X-2 sehingga para orangtua tidak perlu datang ke sekolah secara 

langsung? 
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2. Bagaimana membuat Aplikasi Sekolah pada TK Kartika X-2 sehingga 

penyampaian informasinya tidak perlu menggunakan papan pengumuman? 

3. Bagaimana membuat Aplikasi Sekolah pada TK Kartika X-2 sehingga para 

orang tua murid dapat memonitoring perkembangan anaknya dimanapun dan 

kapanpun? 

4. Bagaimana membuat laporan untuk mengetahui data pendaftar dan data siswa 

terbanyak berdasarkan domisili dan usia? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1.4.1 Tujuan 

1. Membuat Aplikasi Sekolah yang dapat membantu para guru dan staff dalam 

mengelola dan menyampaikan informasi di TK Kartika X-2 untuk anak 

didiknya. 

2. Membuat Aplikasi Sekolah yang dapat membantu dalam pendaftaran 

sekolah agar lebih mudah dalam mendaftarkan anaknya di TK Kartika X-2. 

3. Membuat Aplikasi Sekolah pada TK Kartika X-2 yang dapat memudahkan 

para orangtua murid dalam memonitoring perkembangan anaknya. 

4. Membuat Aplikasi Sekolah yang dapat mengolah laporan keuangan siswa 

dan data siswa untuk Kepala Sekolah yang dapat digunakan sebagai 

penunjang keputusan. 

 

1.4.2 Manfaat 

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak guru dan staff di TK Kartika X-2 melalui penelitian yang 

dilaksanakan akan membantu dan memudahkan dalam hal mengolah dan 

mengelola data-data anak muridnya. 

2. Bagi pengakses website, akan lebih mudah dalam pencarian informasi 

mengenai TK Kartika X-2 serta aktifitas yang berlangsung di TK Kartika 

X-2. 
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3. Bagi mahasiswa/mahasiswi lain yang sedang melakukan konsep penelitian 

yang sama dapat menjadikan acuan atau referensi dalam menyususn sebuah 

laporan penelitian. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan pada penelitian ini yaitu :  

1. Aplikasi ini belum mencakup pembayaran sekolah secara online. 

2. Aplikasi ini hanya mengelola keuangan biaya pendaftaran masuk dan biaya 

SPP. 

3. Sistem keuangan siswa yang dikelola hanya berupa status pembayaran SPP 

siswa, belum mencakup pendapatan keuangan sekolah secara keseluruhan. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan metode Waterfall. 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Kerja Pengembangan Sistem Waterfall 

 

a. Tahap awal, yaitu adalah tahap analisis (analysis) 

b. Tahap kedua, adalah tahap desain (design) 

c. Tahap ketiga, adalah tahap pengkodean (code) 

d. Tahap keempat, adalah tahap pengujian (test) 
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1.7 Sistematikan Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab dan masing masing bab dibagi 

menurut sub bab. Adapun sistematika dari penulisan laporan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan,  membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang 

lingkup masalah, metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem 

aplikasi, waktu pelakasanaan serta sistematika penulisan secara umum. 

Bab II Landasan Teori, membahas mengenai teori serta pemahaman terkait 

dengan kegiatan penilitian dan pengembangan sistem ini. 

Bab III Metodologi Penelitian, membahas tentang metode penelitian yang dipakai 

dalam pengumpulan data dan pengembangan sistem.  

Bab IV Analisis Sistem, membahas mengenai analisis sistem yang ada dan sistem 

yang dibuat berdasarkan pedoman sistem lama, identifikasi masalah, analisis sistem 

serta hasil dari analisis tersebut mengenai perancangan Aplikasi Sekolah bagi TK 

Kartika X-2. 

Bab V Perancangan Sistem, membahas tentang proses yang dilakukan setelah 

kegiatan analisis. Pada bab ini dijelaskan proses Aplikasi Sekolah dalam bentuk 

diagram UML. 

Bab VI Implementasi Sistem, membahas tentang proses pembuatan Aplikasi 

Sekolah untuk TK Kartika X-2. Selain itu juga proses implementasi di TK Kartika 

X-2 dengan memasukan fitur-fitur yang dibutuhkan. 

Bab VII Kesimpulan dan Saran, membahas tentang hasil-hasil yang dicapai 

selama penelitian dan saran-saran yang diajukan untuk pengembangan penelitian 

yang serupa di masa yang akan datang. 


