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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

 Untuk menciptakan sekolah yang berkualitas diperlukan iklim sekolah yang 

kondusif. Salah satu iklim yang memungkinkan berlangsungnya suatu proses 

pendidikan berjalan dengan efektif sebagaimana yang diharapkan semua pihak 

adalah tegaknya disiplin sekolah. Disiplin sekolah yang berwibawa dan ditaati oleh 

semua komponen pendidikan, terutama oleh siswa merupakan kata kunci untuk 

membentuk sekolah yang berkualitas. 

 

 Disiplin merupakan lapisan dari suatu sistem pendidikan di sekolah, sedang 

lapisan terdalamnya adalah kualitas. Sebelum masyarakat mengetahui kualitas 

sekolah tersebut, masalah disiplin sudah terlihat dengan jelas oleh masyarakat. 

Disiplin sekolah yang berwibawa dengan mudah dapat dilihat oleh masyarakat dari 

sikap, tingkah laku, dan perubuatan para guru dan siswanya. Demikian juga 

sebaliknya, sekolah yang memiliki tata tertib yang mandul pula dapat diketahui oleh 

masyarakat melalui siswanya.(Desiyanto, & Tinus,  2018). 

 Kepala sekolah, guru, dan segenap pelaksaan pendidikan adalah ujung 

tombak pengembangan misi pendidikan nasional di sekolah perlu berupaya sekuat 

tenaga melalui berbagai terobosan inovatif untuk dapat mengikat para siswa agar 

dapat bertindak, berilaku, bersikap, bebuat, dan perilaku sesuai koridor penegakan 

disiplin sekolah. 

 

Sistem poin pelanggaran merupakan suatu alternatif yang dapat diberlakukan di 

sekolah sebagai upaya untuk menegakkan disiplin sekolah. Dalam pemberlaku 

sistem ini, siswa seolah-olah dibawa pada suatu permainan sepak bola dalam suatu 

gelanggangan permainan di sekolah. Sistem ini mengharuskan agar setiap 

pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa diberikan poin 

pelanggaran disiplinyang dilakukan oleh para siswa dikumpulkan sampai batas 

tertentu. Jika poin pelanggara yang dilakukan oleh para siswa telah mencapai batas 
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maksimal, maka siswa tersebut harus di keluarkan dari sekolah.(Fitriawati, & 

Parijo, 2017). 

1.2 Rumusan Masalah 

Membangun aplikasi sistem kredit poin pelanggaran siswa di sekolah sma 

kurnia jaya rupat berbasis website. 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar pembahasan dalam penelitian tidak meluas, maka penulis memberikan 

batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu: 

1. Aplikasi ini dibangun mempermudah wali kelas dalam melakukan 

pencatatan poin pelanggaran siswa/i melalui webiste. 

2. Output data yang dihasilkan yaitu berupa data pelanggaran siswa, 

pengiriman sms peringatan kepada orang tua siswa secara langsung. 

3. Aplkasi ini dirancang dan dibuat untuk sekolah sma kurnia jaya rupat. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan penelitian ini untuk membangun aplikasi sistem kredit point 

pelanggaran siswa di sekolah sma kurnia jaya rupat berbasis website.  

1.5      Manfaat 

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah wali kelas dalam menginputkan poin pelanggaran. 

2. Sebagai penganti surat panggilan orang tua siswa/i. 

3. Menghindari resiko kehilangan datakarena berbasis online. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

 Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan aplikasi ini adalah dengan 

melakukan survey terhadap pihak sekolah dan wali kelas murid agar mendapatkan 

informasi dan data yang dibutuhkan. Kemudian di lanjutkan berdasarkan jurnal, 

tugas akhir, dan website resmi lainnya. Data tersebut akan dirancang menjadi 

sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemogramman PHP dan 

javasertamenggunakan MySql sebagai sistem manajemen basis data, selanjutnya 

menganalisa sistem, membuat aplikasi dan pembuatan laporan tugas akhir. 
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