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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi saat ini merupakan satu hal yang patut kita syukuri. 

sebab dengan adanya teknologi berbagai kebutuhan hidup manusia jadi lebih 

mudah. Pada dasarnya teknologi membawa implikasi positif dalam sejarah 

kehidupan manusia, bahkan kemajuan teknologi menjadi bukti perkembangan 

kemampuan manusia untuk berpikir lebih maju agar segala sesuatu bisa dikerjakan 

dengan cepat dan tepat. Pada saat ini teknologi informasi sangatlah penting, karena 

pada dasarnya teknologi informasi ini tidak hanya membatasi dalam suatu ruang 

lingkup pemerintahan, akan tetapi teknologi informasi ini dapat juga dilakukan 

dalam lingkungan pendidikan. 

  Salah satu faktor yang menjadi kualitas adanya suatu pendidikan selain 

akreditasi yang dimiliki sebuah instansi pendidikan itu sendiri ialah lulusannya. 

Seorang lulusan atau alumni menjadi penting dalam suatu instansi pendidikan, 

karena para lulusan atau alumni dapat menjadi tolak ukur kesuksesan hasil belajar 

selama menjadi peserta didik dalam suatu instansi pendidikan. Seorang lulusan 

akan membawa nama almamater ditempat bekerja ataupun di masyarakat dan di 

perguruan tinggi dimana seorang lulusan itu melanjutkan pendidikannya. Untuk itu 

baik buruknya instansi pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh para alumni.  

 SMK AL-MUSTHOFA adalah salah satu instansi pendidikan yang berdiri 

sejak tahun 2007 hingga saat ini telah menghasilkan lulusan-lulusan terbaik, 

terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 SMK AL-MUSTHOFA telah 

menghasilkan lulusan sebanyak 169 alumni. Alumni merupakan aset penting yang 

harus dirangkul dan dikembangkan sedini mungkin dan diharapkan mampu 

mengembangkan jaringan serta membangun kerjasama dan sinergi yang harmonis 

antara sekolah dengan alumni agar memberikan dampak yang besar bagi 

pengembangan sekolah secara berkesinambungan di masa yang akan datang. 

Didasari  hal tersebut maka hubungan antara sekolah dengan alumni harus terus 
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berjalan dengan baik. Sekolah harus memiliki data informasi alumni baik itu data 

akademik maupun data informasi alumni setelah lulus dari sekolah tersebut. 

 Mendapatkan informasi kelanjutan alumni suatu sekolah tidaklah mudah, 

untuk mendapatkan informasi alumni dilakukan dengan mengumpulkan atau 

mengisi biodata di sekolah, hal ini tentu saja tidak semua alumni dapat 

melakukannya. Tidak sedikit alumni yang setelah lulus langsung pergi ke luar kota 

untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja dan mereka enggan untuk 

kembali ke sekolahnya karena hanya mengisi data alumni. Selain itu pengelolaan 

data alumni yang berjalan saat ini di SMK AL-MUSTHOFA masih dilakukan 

dengan cara konvensional, yang disimpan dalam bentuk microsoft excel yang 

disatukan dengan data siswa aktif serta data PMB, sehingga dengan pengelolaan 

data yang seperti ini akan memperlambat proses pencarian data alumni yang 

dilakukan. dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan perbaikan pada media penyimpanan data alumni tersebut. 

 Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis bermaksud melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “Website Pengelolaan Data dan Informasi 

Alumni” 

 

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang ada penulis mengidentifikasikan beberapa 

masalaha antara lain : 

1. Belum tersedianya wadah untuk berbagi informasi untuk sesama alumni. 

2. Kurangnya informasi tentang kelanjutan alumni di SMK AL-MUSTHOFA 

3. Pengelolaan alumni di SMK AL-MUSTHOFA menggunakan cara 

konvensional karena belum memiliki sistem informasi pengelolaan alumni 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu perangkat 

lunak yang memiliki kemampuan dalam mengolah data alumni SMK 

AL_MUSTHOFA ,yaitu: 
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1. Terciptanya suatu wadah yang bisa dimanfaatkan antar alumni untuk 

berbagi informasi. 

2. Terciptanya sistem pencarian informasi mengenai kelanjutan data alumni di 

SMK AL-MUSTHOFA 

3. Terciptanya sistem informasi untuk pengelolaan data alumni SMK AL-

MUSTHOFA. 

 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Agar pembahasan masalah lebih jelas dan terarah maka penulisan 

memberikan batasan masalah pada penelitian ini, diantaranya : 

1. Penelitian ini hanya meliputi pembuatan situs jejaring alumni SMK AL-

MUSTHOFA 

2. Penelitian ini meliputi data dan informasi mengenai alumni SMK AL-

MUSTHOFA 

3. Situs jejaring ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Bagi Pihak Sekolah 

Manfaat bagi pihak sekolah merupakan dampak yang akan dirasakan kelak 

oleh pihak sekolah. Adapun manfaat bagi pihak sekolah diantaranya : 

1. Dengan adanya situs jejaring alumni mempermudah SMK AL-

 MUSTHOFA dalam memperoleh informasi alumni. 

2. Proses pencarian pada data alumni menjadi lebih mudah dengan adanya 

situs jejaring yang di khususkan untuk menyimpan data alumni. 

1.5.2 Manfaat bagi Alumni 

Manfaat bagi alumni merupakan dampak yang akan dirasakan oleh alumni. 

adapun maanfaat bagi alumni diantaranya : 

1. Tetap terjalinnya silaturahmi dengan sesama alumni SMK AL-

MUSTHOFA. 
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2. Dapat berbagi informasi mengenai karir ataupun pendidikan dengan sesama 

alumni SMK AL-MUSTHOFA. 

  

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulis mencoba  memberikan sedikit gambaran tentang isi laporan secara 

sistematis yang tersusun sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II STUDI PUSTAKA 

Memaparkan konsep umum diantaranya kajian islam yang terkait dan 

pengertian-pengertian yang terkait judul penelitian. Dalam bab ini 

berisikan tentang konsep-konsep umum dalam membangun jejaringsite 

alumni SMK AL-MUSTHOFA . 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang metode yang digunakan dalam melakukan 

penelitian, seperti langkah-langkah penelitian, pengumpulan data,analisis 

sistem,perancangan sistem,implementasi sistem,pengujian sistem dan 

bahkan tempat dan waktu penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini diuraikannya tentang analisis sistem baik yang sedang 

berjalan maupun yang diusulkan dan melakukan perancangan sistem yang 

akan dibuat. 

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Pada bab ini akan berisikan impleentasi ataupun screenshoot dari program 

yang telah dibuat dan berisikan tentang pengujian sistem tersebut. 

6. KESIMPULAN VI KESIMPULAN  DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini akan berisikan tentang kesimpulan apa saja yang 

diperoleh dari penelitian dan saran apa saja yang harus diberikan. 


