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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan sistem informasi dari waktu ke waktu mengalami perubahan 

yang sangat signifikan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. 

Perubahan dan perkembanganfgteknologi dan sistem informasi yang maju 

semakin banyak dibutuhkan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan manusia 

di berbagadfbidang. Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk 

implementasi secara sistematis dan sinkron antarasjprogramhfpendidikan di 

sekolah kejuruan dengan programdfpenguasaan keahliansdyang diperolehsmelalui 

kegiatandrkerja secara langsung diduniaskerja untuksmencapai tingkat keahlian 

tertentu. Selain itu PKL merupakan salahsdsatu kegiatan akademik yang wajib 

diikuti oleh seluruh siswa/mahasiswa pada program studi tertentu. Lokasi atau 

tempat PKL biasanya berada di perusahaan-perusahaan dimana terdapat unsur 

bidang teknologi dalam sistem kerja disana. Dengan dukungan antara instansi 

pendidikan dan perusahaan maka banyak bidang ilmu pengetahuan diaplikasikan 

langsung ada bidang kerjanya masing-masing membuat para siswa menjadi kaya 

akan pengalaman pribadi dalam dunia kerja yang belum mereka rasakan di 

bangku sekolah maupun kuliah. 

Sekolah Menengah Kejuruan adalah sekolah tingkat akhir yang lebih 

banyak memiliki jam mata kuliah praktikum dengan jurusan yang spesifik. Di 

Indonesia SMK menjadi pilihan bagi calon siswa dan siswi yang ingin segera 

berkarir di dunia kerja karena mereka akan dibekali oleh jam praktikum yang 

tinggi dibanding SMA. Salah satu sekolah kejuruan di Jepara yang menjadi bagian 

dari pengembangan intelektualitas kota Jepara adalah SMK Manba’ul Ulum yang 

baru berdiri sekitar tahun 2008, akan tetapi akhir-akhir ini banyak diminati oleh 

calon-calon siswa terutama di daerah pedesaan yang jauh dengan sekolah di 

perkotaan. 

Pada SMK Manba’ul Ulum memliki beberapa jurusan yang mampu 

menampung pengembangan bakat siswa dan siswi antara lain : OTKP dan 

Otomotif dimana dimaksudkan setelah lulus para siswa akan mampu bersaing di 

industri otomotif ataupun membuat usaha sendiri terutama di daerah Jepara.  
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Kesulitan yang terjadi banyak di sekolah kejuruan adalah para siswa 

kesulitan mencari tempat magang yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian di 

bidang mereka masing-masing. Tidak tercover nya daerah, jauh dari perkotaan 

dan masih minim fasilitas menjadi kendala tersendiri. Maka dari itu dibutuhkan 

kerjasama antara instansi pendidikan dan perusahaan maupun usaha kecil 

menengah yang sanggup menampung para siswa yang hendak praktik magang.  

Dengan permasalahan diatas maka penulis mencoba membuat sistem yang 

membantu siswa terkhususnya siswa SMK Manba’ul Ulum untuk mmendapatkan 

informasi dalam pekalsanaan praktek kerja lapangan sehingga penulis membuat 

sistem untuk ini dengan mengangkat judul  

Sistem Informasi Penyaluran Siswa PKL Pada SMK Islam Manba’ul 

Ulum Jepara. Adapun masalah dari penelitian ini adalah “bagaimana 

membangun sistem informasi manajemen praktek kerja lapangan berbasis 

website”yang dapat mem-bantu mahasiswa dalam pelaksanaan praktek kerja 

lapangan. Berdasarkan uraian per-masalahan di atas, maka penulis membatasi 

masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: Sistem ini akan 

difokuskan pada aplikasi berbasis website. Sistem ini dibangun dengan PHP dan 

MySQL. Sistem akan menggunakan Telegram Gateway untuk notifikasi. Sistem 

ini hanya digunakan oleh SMK Islam Manba’ul Ulum Jepara. Tujuan dari 

penyusunan ini adalah untuk: Untuk memberikan informasi dan tata cara dalam 

pelaksanaan praktek kerja lapangan. Dapat mempermudah mahasiswa untuk 

mendapatkan informasi yang jelas, akurat, relevan dan benar tentang praktek kerja 

lapangan yang akan mereka lakukan. 

   

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah bagaimana merancang Sistem Informasi Informasi 

Penyaluran Siswa PKL Pada SMK Islam Manba’ul Ulum Jepara sehingga bisa 

membantu mengatasi permasalahan dan meningatkan kegiatan operasional PKL. 
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1.3. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan laporan ini, perlu adanya batasan masalah agar lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan masalah. Permasalahan yang dibahas 

dibatasi pada : 

1. Sistem ini menampilkan informasi tentang kegiatan PKL di SMK Islam 

Man’baul Ulum mulai dari pendaftaran, pembayaran, penerjunan, penilaian 

dan pelaporan. 

2. Pengolahan data siswa dan instansi : data siswa, instansi, jurusan. 

3. Sistem ini akan menggunakan Telegram gateway dalam penyampaian 

notifikasi 

 

1.4. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun Sistem Informasi 

Informasi Penyaluran Siswa PKL Pada SMK Islam Manba’ul Ulum Jepara.yang 

mampu : 

1. Membangun sebuah aplikasi sistem informasi praktek lapangan kerja yang 

dapat membantu dalam proses pengelolaan kegiatan pkl. 

2. Memanfaatkan media internet dan web untuk mempermudah siswa dalam 

mengurus kegiatan pkl. 

3. Memberikan inovasi baru agar mampu menjadi contoh bagi kota-kota lain. 

 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat yang di dapat dengan adannya penelitian ini yaitu: 

1.5.1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam 

menganalisa dan merancang sebuah Sistem Informasi Informasi Penyaluran Siswa 

PKL Pada SMK Islam Manba’ul Ulum Jepara. 

1.5.2. Bagi Perguruan Tinggi 

Secara akademis penelitian ini diharapkan akan memperkaya studi sistem 

informasi tentang bagaimana Sistem Informasi Informasi Penyaluran Siswa PKL 

Pada SMK Islam Manba’ul Ulum Jepara. 
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1.5.3. Bagi Instansi 

Mambantu sekolah dalam memudahkan pengelolaan seputar pkl (pemberian 

informasi, pengumpulan tugas, dll) dengan memanfaatkan teknologi internet dan 

aplikasi berbasis web.  

 

1.6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Metode Pengumpulan Data 

Untuk  mendapatkan  data  yang  benar  –  benar  akurat,  relevan,  valid 

(sahih) dan reliable maka penulis mengumpulkan sumber data dengan cara: 

a. Sumber Data Primer  

Adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  objek penelitian baik melalui 

pengamatan maupun pencatatan terhadap obyek penelitian. Meliputi: 

1) Observasi  

Pengumpulan data pkl, data siswa dan data instansi magang melalui 

pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa yang diselidiki pada objek 

penelitian secara langsung untuk keperluan pengumpulan data, misalnya 

mengamati proses pendataan siswa yang akan melakukan pkl di SMK 

Islam Manba’ul Ulum Jepara. 

2) Wawancara 

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan  

sumber  data  atau  pihak-pihak  yang  berkepentingan yang  berhubungan  

dengan  penelitian  salah  satunya  yaitu  wawancara kepada kepala 

sekolah dan pihak yang berkaitan dengan proses pkl. 

b. Sumber Data Sekunder 

Adalah data yang diambil secara tidak langsung dari objek penelitian. Data 

ini diperoleh dari buku-buku, dokumentasi, dan literature - literature. 

Meliputi: 

1) Studi Kepustakaan 

Pengumpulan  data  dari  buku  –  buku  yang  sesuai  dengan  tema 

permasalahan. Salah satunya yaitu pengumpulan teori-teori mengenai 

perancangan untuk penyusunan laporan kerja praktek. 
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2) Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dari literatur-literatur dan dokumentasi dari internet, 

diktat, maupun sumber lain. 

1.6.2. Metode Pengembangan Sistem 

Metode atau tahap-tahap dalam pembuatan Software Sistem Informasi 

Informasi Penyaluran Siswa PKL Pada SMK Islam Manba’ul Ulum Jepara adalah 

dengan menggunakan metode waterfall. Model ini merupakan model klasik yang 

bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. 

Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2013), tahapan-tahapan dalam model 

waterfall antara lain :    

a. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat 

lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat 

lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. 

b. Desain   

Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada desain 

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. 

c. Pembuatan kode program  

Desain harus ditranslasikan kedalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat 

pada tahap desain. 

d. Pengujian  

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional 

dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahn (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan 

sesuai dengan yang diinginkan. 

e. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan 

kita sudah dikirim ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan 

yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus 
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beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan 

dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk 

perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat 

perangkat lunak baru. Namun dikarenakan waktu yang diperlukan untuk 

pelaksanaan pemeliharaan secara continue dan terbatasnya waktu untuk 

menyelesaikan skripsi sehingga bisa di ikutsertakan dalam sidang skripsi, 

maka proses ini tidak di ikutsertakan. 

1.6.3. Metode Perancangan Sistem 

Pada tahap ini, perancangan sistem menggunakan Unifed Modelling 

Language (UML). Pemodelan ini meliputi : 

1) Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh sistem yang 

akan dibangun dan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Tahap ini 

menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem yang akan dibangun 

seperti admin dengan modul pengolahan data peminjaman. 

2) Class Diagram 

Class diagram menunjukkan hubungan antar kelas dalam sistem yang sedang 

dibangun dan bagaimana mereka saling berkolaborasi untuk mencapai suatu 

tujuan. Tahap ini hubungan antar kelas yang berkolaborasi dalam sistem 

seperti kelas user yang berkolaborasi dengan kelas peminjaman. 

3) Sequence Diagram 

Sequence diagram menjelaskan secara detail urutan proses yang dilakukan 

dalam sistem.Tahap ini seperti user login ke sistem. 

4) Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang. Tahap ini seperti entry data, edit data, dan hapus data. 

5) Statechart Diagram 

Statechart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan (dari 

satu state ke state lainnya) suatu obyek pada sistem sebagai akibat dari 

stimuli yang diterima. Pada umumnya statechart diagram menggambarkan 

kelas tertentu (satu kelas dapat memiliki lebih dari satu statechart diagram). 
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Tahap ini seperti saat mencetak data user harus menginput kata kunci dan 

menekan tombol tertentu. 

1.7. Kerangka Pemikiran 

Berikut adalah gambar dari kerangka pemikiran yang akan diterapkan dalam 

pembangunan Sistem Informasi Informasi Penyaluran Siswa PKL Pada SMK 

Islam Manba’ul Ulum Jepara yang dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Problem

• Proses pendaftaran PKL masih manual
• Proses pelaksanaan PKL masih manual
• Tidak cukupnya informasi tentang instansi yang 

sesuai kejuruan siswa.
• Sulitnya mencari instansi yang mau menerima 

siswa PKL.
• Belum ada sistem penyaluran siswa PKL

Opportunity
• Adanya Teknologi Internet
• Pemanfaatan teknologi terbaru (Website 

Responsif)
• Notifikasi Telegram Gateway utuk penyampaian 

informasi
• Adanya kerja sama antara sekolah dan instansi 

yang saling menguntungkan (penyaluran siswa pkl 
– perekrutan karyawan yang mempunyai skil l)

Approach

Membuat Sistem Informasi yang akan 
memudahkan sekolah dan siswa dalam 
penyaluran siswa magang di SMK Islam 

Manba ul Ulum Jepara

SOFTWARE DEVELOPMENT

• Metode RPL : Waterfall
• Perancangan : UML (Unified Modelling 

Language)
• Software : Visual Studio Code, Xampp, 

Chrome, Telegram Bot
• Coding : PHP
• Database : MySQL
• Testing : Black Box

Software Implementation

Perangkat Lunak akan di aplikasikan pada 
SMK Islam Manba ul Ulum Jepara

Result

Sistem Informasi Penyaluran Siswa Magang 
Pada SMK IslamManba ul Ulum Jepara

 

Gambar 1. 1 Kerangka pemikiran 


