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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

(Deri,.dkk, 2018) Internet adalah salah satu teknologi yang berperan penting 

dalam perkembangan zaman, internet dapat menjadi  media yang memberikan 

kemudahan untuk mengolah data karena sifatnya real-time (langsung). Salah satu 

komponen internet adalah aplikasi website. Website adalah sebuah sarana 

penyampaian informasi yang memiliki fasilitas dasar internet yang tidak 

memandang tempat dan waktu. 

Sekolah tidak terlepas dari data siswa. Data siswa sekolah disimpan dalam 

sebuah buku yaitu buku induk. (Maryanto,.dkk, 2019) Buku induk yaitu suatu buku 

yang merangkum semua kegiatan peserta didik mulai dari masuk sekolah hingga 

tamat serta merangkum semua kegiatan yang ada di sekolah termasuk kedalamnya 

sarana dan prasarana sekolah. Buku induk juga sebagai sebagai dokumen rujukan 

utama untuk bahan akreditasi. Biasanya para assesor melihat ke dokumen buku 

induk untuk pengecekan data siswa. Dengan itu, mereka bisa menyimpulkan 

perkembangan siswa selama berada disekolah tersebut. 

(Yuyus, 2020) Sekolah adalah suatu lembaga yang memang dirancang 

khusus untuk pengajaran para murid (siswa) di bawah pengawasan para guru. 

Sekolah yang pada dasarnya sebagai sarana untuk melaksanakan pendidikan 

memang diharapkan bisa menjadikan masyarakat yang lebih maju, oleh sebab itu 

sekolah sebagai pusat dari pendidikan harus bisa melaksanakan fungsinya dengan 

optimal dan perannya bisa menyiapkan para generasi muda sebelum mereka terjun 

di dalam proses pembangunan masyarakat.  

Buku induk siswa saat ini berasal dari dinas pendidikan yang memiliki 

komponen-komponen yang harus diisi dengan tulis tangan. Kemudian dalam proses 

penggunaan buku induk siswa, para staf Tata Usaha menulis data pribadi siswa 

yang sudah melakukan pendaftaran ke buku induk beserta data pribadi wali murid. 

Buku induk memiliki ukuran yang cukup besar. 1 buku induk berisi data siswa 1 
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tahun ajaran. Disebabkan ukuran buku induk yang besar, diharuskan disimpan pada 

tempat penyimpanan khusus yang dapat terhindar dari debu yang dapat merusak 

data dibuku induk. Saat ini proses pengolahan buku induk siswa masih memiliki 

beberapa kendala, antara lain buku induk dalam bentuk kertas atau dokumen yang 

rentan hilang, rusak dan butuh tempat penyimpanan khusus. Proses pencarian data 

yang masih manual harus membuka lembar buku satu persatu. dalam penulisan data 

siswa menggunakan tulisan tangan sangat rentan terhadap kesalahan sehingga 

ketika terjadi kesalahan diharuskan menghapus menggunakan Correction Pen. 

Selain itu, buku induk juga digunakan sebagai arsip data alumni yang pernah 

bersekolah disana. Alumni yang memiliki kendala seperti kehilangan ijazah 

diharuskan mengurus surat keterangan pernah bersekolah disekolah tersebut 

dengan mendatangi sekolah.  

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan suatu aplikasi buku induk siswa 

berbasis website yang dapat membantu pendataan siswa dan pencarian siswa 

dengan lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini juga sebagai tempat yang 

menghasilkan laporan buku induk serta pengelolaan data siswa mulai dari masuk 

sekolah hingga tamat. Dengan adanya aplikasi berbasis web tersebut data siswa 

dapat tersimpan dengan baik sehingga kepala sekolah dapat memantau 

perkembangan peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Aplikasi berbasis web  

ini juga dapat membantu siswa melakukan pengecekan data diri sebagai informasi 

data pribadi yang bisa digunakan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.  

Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan framework codeigniter dan 

bootsrap dengan bahasa pemograman PHP dan MySQL sebagai Database 

Mangement System (DBMS), untuk perancangannya menggunakan metode 

pengembangan menggunakan Unified Model Languange (UML) yang meliputi  

Use Case Diagram dan Activity Diagram.  

Dengan adanya apliksi buku induk ini, diharapkan nantinya memberikan 

informasi yang dapat diakses oleh pengguna terkait dengan data siswa yang berada 

pada buku induk. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahannya 

yaitu bagaimana membuat aplikasi buku induk siswa sekolah dasar (SD) Berbasis 

Web. 

1.3. Batasan Masalah 

1. Aplikasi yang dibuat adalah aplikasi berbasis web yang dapat menghasilkan 

laporan buku induk. 

2. Menampilkan data siswa secara lengkap berupa data diri, data orang tua, 

keterangan tempat tinggal, kesehatan, intelegensi dan kegemaran, 

perkembangan peserta didik, rekap absen dan rekap nilai rata-rata siswa. 

3. Pengguna dapat melakukan pengecekan data diri.  

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi buku induk siswa 

Sekolah Dasar (SD) berbasis web yang dapat membantu tata usaha dalam 

mengelola data siswa dan membuat laporan buku induk siswa. 

Sedangkan manfaat dari Aplikasi ini yaitu dapat digunakan dalam proses 

penginputan data siswa dengan mudah sehingga meminimalisir kesalahan data dan 

data siswa tersimpan dengan baik didalam database.  Staf tata usaha dapat 

mempersingkat waktu dalam pencarian data serta memudahkan dalam membuat 

laporan buku induk. 

1.5. Metode Penyelesaian Masalah 

Metode yang dilakukan dalam pembangunan Aplikasi Buku Induk Siswa 

Sekolah Berbasis Web adalah studi literatur yang bersumber dari internet, pencarian 

data dan informasi yang ada dilapangan dengan melakukan survey ke lokasi, 

mengkaji algoritma aplikasi buku induk berbasis web, penerapan program dengan 

menggunakan bahasa pemrogramman PHP dengan  framework codeigniter serta 

menggunakan MySql sebagai sistem manajemen basis data. Selanjutnya 

Menganalisa sistem, merancang aplikasi, membuat aplikasi, menguji aplikasi dan 

pembuatan Laporan tugas akhir serta draft artikel. 
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