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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat berdampak besar dalam 

aspek kehidupan masyarakat. Peran teknologi bukan hanya penting dalam 

kehidupan manusia tetapi juga di berbagai bidang khususnya dibidang pendidikan. 

Tuntutan global sekarang mengharuskan suatu lembaga pendidikan untuk dapat 

ikut menyesuaikan perkembangan teknologi dalam hal meningkatkan mutu 

pendidikan. Perkembangan teknologi mendorong sektor pendidikan untuk 

melakukan berbagai langkah-langkah strategis untuk tetap dapat unggul salah 

satunya dibidang pengolahan data akademik siswa dan guru (Fikastiana Cahya et 

al., 2021). 

 Dikarenakan perkembangan tersebut memudahkan seseorang dalam 

melakukan aktivitas khususnya dibidang administrasi. Dahulu pengelolaan 

dokumen hanya disimpan dalam arsip berupa map atau buku , sedangkan saat ini 

pengelolaan dokumen dikembangkan dan disimpan dalam sebuah sistem digital. 

Dokumen yang diarsipkan atau disimpan ke dalam sebuah sistem digital dapat 

dibackup sehingga meminimalisir kerusakan dan kehilangan data. Karena  

kearsipan merupakan hal yang sangat penting dan  menjadi sumber informasi 

maupun pusat ingatan dari sebuah organisasi (Juliyanto & Parjito, 2021).  

 Salah satu teknologi informasi berbentuk digital yang populer dan sudah 

akrab dalam bidang pendidikan saat ini adalah teknologi berbasis website. Menurut 

(Andriyan et al., 2020) website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman 

yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau bergerak, data 

animasi, suara, video atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait 

dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Website 

banyak sekali digunakan dalam dunia pendidikan.dalam hal ini membuat website 

menjadi media informasi paling tepat, cepat, dan akurat untuk digunakan, karena 
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setiap informasi yang diuraikan pada halaman website disampaikan dengan jelas 

dan saling mendukung satu sama lain agar penjelasan informasinya dapat dipahami 

dengan mudah, seperti mendeskripsikan suatu hal melalui teks lalu diperkuat 

dengan menambahkan gambar atau video. 

 Mts Daarussalam merupakan sekolah menengah pertama swasta yang berada 

di Desa Pematang Duku Timur, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bengkalis. 

Sekolah ini memiliki 23 guru dan 121 siswa, serta alumni yang telah lulus dimulai 

dari tahun 1995 sampai sekarang. Karena banyak nya siswa yang mendaftar 

disekolah ini, menyebabkan banyak dokumen persyaratan siswa yang harus 

disimpan sebagai arsip sekolah.  Disekolah ini, penyimpanan arsip dokumen masih 

dilakukan secara manual yaitu dimasukkan ke dalam map lalu map tersebut disusun 

ke sebuah rak penyimpanan.  

 Arsip dokumen yang disimpan berupa ijazah guru, surat keterangan 

penugasan guru, kelengkapan daftar siswa baru berupa kartu keluarga siswa, kartu 

indonesia pintar, ijazah SD, dan lain-lain. Sedangkan arsip alumni berupa ijazah. 

Banyaknya dokumen dan tidak terpusatnya penataan dan penyusunan arsip 

dokumen  menyebabkan seorang operator sekolah sulit mencari arsip dokumen 

yang diinginkan secara cepat. Dokumen yang disimpan tersebut berupa kertas yang 

jika disimpan terlalu lama akan menyebabkan kerusakan bahkan bisa hilang.    

 Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka diperlukan penyimpanan arsip 

dokumen yang lebih baik melalui sebuah sistem, maka pada tugas akhir  ini 

dibangun sebuah aplikasi yaitu “Aplikasi Pengarsipan E-Document Guru dan Siswa 

Berbasis Website” dengan studi kasus di Mts Daarussalam, Desa Pematang Duku 

Timur. Dengan akan adanya aplikasi ini membantu seorang operator sekolah dalam 

menyimpan arsip dokumen guru dan siswa dan mempermudah dalam mencari arsip 

dokumen yang dibutuhkan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka  dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yaitu : 
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 1.  Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pengarsipan e-document 

berbasis website pada sekolah Mts Daarussalam Pematang Duku Timur. 

2. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat menyimpan arsip dokumen 

guru dan siswa yang bisa dikelompokkan sesuai dengan klasifikasinya.  

3. Bagaimana membangun aplikasi yang bisa memudahkan operator sekolah 

dalam mencari arsip dokumen yang dibutuhkan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka diberikan 

batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu : 

1. Aplikasi ini dibuat untuk menyimpan arsip dokumen guru dan siswa 

berupa ijazah guru, surat keterangan penugasan guru, kk guru, 

kelengkapan daftar siswa baru berupa formulir siswa baru,  kartu keluarga 

siswa, kartu program Indonesia pintar (PIP), dan lain-lain.  Dan yang untuk 

alumni berupa ijazah.  

2. Pengolahan dokumen seperti mengupload, menghapus dan mencetak 

dilakukan oleh operator sekolah. 

3. Hak akses hanya ada 2 yaitu admin (operator sekolah) dan user (kepala 

sekolah). 

4. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP dan HTML 

dan Myqsl sebagai database nya. 

 

1.4 Tujuan  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi 

pengarsipan e-document guru dan siswa dengan studi kasus di Mts Daarussalam 

Pematang Duku Timur. 

 

1.5 Manfaat 

 Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Terciptanya pengolahan arsip dokumen yang tersimpan pada satu sistem. 
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2. Sebagai sarana untuk memberikan kemudahan kepada operator sekolah 

dalam mengarsipkan dokumen guru dan siswa. 

3. Sebagai sarana untuk mempercepat pencarian dokumen yang dibutuhkan. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

 Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi Masalah 

Dilakukan dengan cara observasi dan wawancara ke operator sekolah Mts 

Daarussalam Pematang Duku Timur. 

2. Studi Literatur 

Mencari sumber terkait penelitian berupa jurnal, buku, wawancara dan 

observasi. 

3. Perancangan 

Merupakan sebuah tahap penggambaran alur sistem yang akan dirancang, 

tampilan interface dan database yang akan digunakan pada aplikasi. 

4. Pembuatan Aplikasi 

Membangun aplikasi yang diusulkan dan telah melewati tahapan 

perancangan. 

5. Pengujian 

Tahap ini untuk melihat kelemahan dan kekurangan aplikasi yang telah 

dibangun. Jika terdapat kelemahan dan kekurangan maka akan dilakukan 

perbaikan pada aplikasi.  
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