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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini perkembangan teknologi internet semakin pesat dan merupakan salah satu 

teknologi yang sangat efektif sebagai sarana penyebaran informasi karena internet 

merupakan sarana komunikasi yang bersifat global. Memudahkan semua kalangan 

dari anak- anak hinga orang tua bahkan dari kalangan bawah hinga pengusaha  

dalam mengakses informasi dimana dan kapan saja. Dengan perkembangan 

teknologi yang sangat pesat, sarana dan prasarana pendidikan harus mengikuti 

perkembangan yang ada untuk mendukung kwalitas pendidikan. Sehingga 

memungkinkan setiap orang dengan mudah melihat informasi sekolah, hal ini 

akan memudahkan semua orang dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan dan 

melakukan berbagai macam jenis komunikasi. 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah atau sering disebut MI Muhammadiyah 

Semarang merupakan sekolah swasta yang menekankan para siswa dan siswi 

memahami ilmu agama dan umum, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 

setara dengan Sekolah Dasar dan hanya satu satunya Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Muhammadiyah dikota semarang. Sekolah ini didirikan diatas tanah wakaf seluas 

kurang lebih 500 m2 yang terletak di Jl.Dondong Wonosari Ngaliyan Semarang. 

sekolah ini didirikan oleh KH Abdullah dan KH Masyrur dengan nama Madrasah 

Wajib Belajar (MWB) pada tahun 1977.  

Pada tahun 1980 Madrasah Wajib Belajar (MWB) Berganti nama menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Muhammadiyah ini sudah sangat lama berdiri namun didalam penyebaran 

informasi sekolah sangatlah terbatas. dari segi prestasi sendiri sekolah ini sudah 

sangat sering memenangkan berbagai lomba dari segi tingkat kecamatan hingga 

kota, namun sayangnya belumbanyak masyarakat yang tahu tentang keberadaan 
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sekolah ini dan hanya sebatas masyarakat dekat lokasi saja yang 

mengetahuinya,sehingga  mengakibatkan pertumbuhan siswa dan siswi pun 

sangat terbatas, bahkan data menunjukkan dari tahun 2011 jumlah siswa hanya 

160, ditahun 2012 naik menjadi 163, ditahun 2013 turun menjadi 156, ditahun 

2014 dan 2015 naik lagi 170 dan ditahun 2016 hanya 160. 

Hal ini menyebabkan timbulnya banyak permasalahan karena informasi sekolah 

yang belum terpublikasikan kepada masyarakan berakibat kurangnya siswa dan 

siswi, bahkan dari tahun ketahun tidak mengalami pertumbuhan siswa dan siswi. 

padahal dari segi tempat sekolah masih dapat menerima lebih banyak siswa dan 

siswi. dengan dibangunnya website ini diharapkan dapat memberikan sarana 

informasi kepada masyarakat luas sehingga dapat menambah jumlah siswa dan 

siswi sehingga sekolahpun akan semakin berkembang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil judul “Perancangan Website 

Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah  Semarang” . Diharapkan 

dapat membantu memberikan informasi Sekolah kepada masyarakat. 

1.2 Rumusan Maslah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah 

dalam tugas akhir ini adalah “Bagaimana merancang sebuah website pada 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiah Semarang yang dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat luas”. 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan biaya dalam penyelesaian tugas akhir 

ini, maka penulis membatasi permasalahan yaitu : 

1. Pembuatan website ini dikhususkan untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Muhammadiyah Wonosari Ngaliyan Semarang. 

2. Website ini menampilkan seputar informasi mengenai Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Muhammadiyah Semarang 
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3. Menampilkan berita-berita terbaru, informasi-informasi penting dan agenda 

kegiatan yang dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 

Semarang. 

4. Website ini hanya terbatas pada informasi sekolah saja dan absensi siswa. 

1.4 Tujuan Penelitan 

Dengan mengacu pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari proyek akhir 

ini adalah terciptanya sebuat website yang dapat memberikan informasi sekolah 

berupa profile, berita-berita terbaru, informasi-informasi penting dan agenda 

kegiatan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Semarang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Sekolah 

Dengan pembuatan Website ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat luas dan menambah jumlah siswa siswi di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Semarang sehingga sekolahpun akan 

menjadi lebih berkembang dan banyak masyarakat yang mengenalnya. 

2. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengetahui informasi-informasi penting dan agenda yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Semarang. 

3. Bagi Universitas 

Sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian di masa mendatang 

tentang sistem informasi dan penggunaan metode Web Engineering 


