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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang, itu 

menunjukkan bahwa betapa pentingnya peranan informasi bagi suatu organisasi. 

Semakin berkembangnya teknologi, pengolahan data pun semakin mudah, yang 

mana pengolahan data yang digunakan hanya menggunakan input data manual 

seperti pengarsipan data. Pengolahan data menggunakan arsip membutuhkan 

waktu yang lama dan beresiko kehilangan data atau rusaknya data sangatlah besar. 

Maka perlu proses penginputan data yang berbasis komputerisasi yang jauh lebih 

mudah dan cepat. 

Data akademik merupakan data yang sangat penting bagi suatu sekolah, 

karena data ini berisi seluruh kegiatan yang menyangkut dengan data kegiatan 

belajar mengajar (KBM) sebagai komponen utama suatu sekolah. 

SMA N 1 Pangkalpinang adalah sekolah tertua di pulau Bangka. Sejarah 

berdirinya SMA Negeri 1 Pangkalpinang dimulai inisiatif Yayasan Pendidikan 

Rakyat Bangka (YPRB) tahun 1957 yaitu didirikannya SMA Sriwijaya yang 

berlokasi di Jalan Kacang Pedang II (Kampus SMA Negeri 1 Pangkalpinang 

sekarang). Pada tahun 1958 melalui SK Mendikbud Nomor 24/SK/b.III, tanggal 1 

September 1958 didirikanlah SMA Negeri 1 sebagai cikal bakal SMA Negeri 1 

Pangkalpinang. Sekolah yang berwawasan keunggulan, sampai menjadi sekolah 

bertaraf internasional, upaya itu tak berhenti sesaat pun. 

Kemajuan teknologi komputer ini jika dikaitkan dengan kemajuan teknologi 

pendidikan yang dibuat dan dikembangkan oleh manusia untuk mempermudah 

suatu pekerjaan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, 

penulis tertarik untuk menunjang pekerjaan guru dalam Kegiatan Belajar 

Mengajar pada sekolah menengah atas tertua di pulau Bangka ini, yang selama ini 

sistem pengolahan data kegiatan belajar mengajar pada SMA NEGERI 1 

PANGKALPINANG yang masih menggunakan sistem manual, yang mana sering 
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terjadi kesalahan dalam penginputan data siswa maupun guru yang masih 

menggunakan Microsoft Excel, mencatat setiap nilai siswa kedalam buku 

penilaian siswa yang dipegang oleh setiap guru mata pelajaran. Selain itu 

pembuatan jadwal dan pencatatan buku kemajuan kelas juga masih dilakukan 

secara manual dan belum terstruktur. Dengan penyimpanan manual secara 

mengelompok dapat memungkinkan data hilang, rusak dan menyulitkan dalam 

pencarian data. 

Ditinjau dari masalah diatas, maka dibutuhkan pengolahan data yang 

terkomputerisasi sebagai alat bantu mengolah data dan pengarsipan dokumen 

kegiatan belajar mengajar.  Sistem informasi pengolahan data kegiatan belajar 

mengajar ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan dan keamanan 

dokumen yang diarsipkan, serta dapat diakses menggunakan local area network 

(LAN). 

Diharapkan dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi ini dapat 

merubah sistem kinerja staff tata usaha dan guru agar dapat mempermudah 

pengolahan data kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah, dengan harapan 

mempermudah pihak-pihak yang bersangkutan dalam mencari informasi.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sistem pengolahan data kegiatan belajar mengajar ( KBM ) yang dilakukan 

di SMA N 1 Pangkalpinang sering kali mengalami masalah, dikarenakan sistem 

yang berlaku masih belum terkomputerisasi.  Masalah tersebut yaitu : 

a. Pencatatan kegiatan belajar mengajar masih menggunakan buku sehingga 

sering terjadi kesulitan dalam pencarian buku dan resiko kehilangan buku 

sangat besar. 

b. Pengolahan data siswa dan data guru masih menggunakan Microsoft Excel 

dan Microsoft Word. 

c. Membutuhkan waktu dalam penginputan data. 

d. Data dipindahkan ke komputer lain menggunakan flashdisk, resiko akan 

kehilangan data karena virus sangat tinggi. 
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1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka ruang lingkup akan dibatasi pada 

permasalahan pengolahan data kegiatan belajar mengajar (KBM) pada kurikulum 

terbaru 2013 / 2014 yang baru terlaksana pada kelas x (sepuluh), mulai dari proses 

mengajar penyimpanan data siswa perkelas ke dalam absensi, pendataan guru, 

pengentrian nilai siswa serta pengentrian rekapitulasi nilai siswa ke dalam rapot 

siswa,pengentian mata pelajaran hingga penjadwalan mata pelajaran, pendataan 

ekstrakurikuler hinggan pendaftaran ekstrakurikuler, dan pembuatan laporan 

akademik siswa. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan gambaran cara mengumpulkan informasi-

informasi atau data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Metode Pengumpulan Data 

       Metode pengumpulan data yaitu mendapatkan data dengan cara : 

1)   Observasi 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara 

mengamati langsung sistem yang ada di SMA N 1 Pangkalpinang. 

2)   Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah yang timbul atau 

dialami langsung oleh yang bersangkutan. Dalam kegiatan ini diajukan 

pertanyaan lisan dalam usaha untuk melengkapi data-data yang akan 

diperoleh. Wawancara ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait 

dengan sistem pengolahan kegiatan belajar mengajar (KBM). 

3)   Studi Pustaka 

Penulisan ini tidak terlepas dari data-data yang terdapat dari buku yang 

menjadi referensi seperti pedoman penulisan skripsi, diktat dan buku-

buku lain yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini sebagai 

landasan teori untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
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b.    Analisa dan Perancangan Sistem 

1) Analisa Sistem 

          Salah satu pendekatan pengembangan sistem ialah pendekatan Analisa 

Object Oriented. Pendekatan ini dilengkapi dengan alat-alat teknik 

pengembangan sistem sehingga hasil akhirnya akan didapat sistem yang 

baik dan jelas.  Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

a) Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis sistem 

yang sedang berjalan guna mengidentifikasikan permasalahan yang 

ada. 

b) Analisa dokumen, yaitu menspesifikasikan dokumen masukan, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang 

dihasilkan, guna memahami kebutuhan dokumen-dokumen baru. 

     Penulis menggunakan beberapa diagram Unified Modelling Language 

(UML) sebagai alat bantu dalam menghasilkan sistem untuk 

mendeskripsikan proses bisni sistem yang sedang berjalan serta 

mendeskripsikan konsep sistem yang baru yang akan dikembangkan 

dimana sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan solusi dari 

permasalahan yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem.  Beberapa 

diagram tersebut adalah Activity Diagram, Use Case Diagram, Use Case 

Description. 

 

2) Perancangan Sistem 

Pada tahap ini penulis merancang sistem secara rinci berdasarkan hasil 

analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan sistem yang baru yang 

diusulkan, merancang database dan spesifikasi program.  Alat bantu yang 

digunakan penulis dalam merancang sistem adalah Entity Relationship 

Diagram (ERD), Transformasi Diagram ER ke Logical Record Structure, 

Logical Record Structure(LRS), Tabel, Spesifikasi Basis Data. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Penyimpanan data kegiatan belajar mengajar (KBM) yang aman sehingga 

resiko kehilangan data sangat kecil. 

b. Membantu mempermudah pengolahan data kegiatan belajar mengajar (KBM) 

dan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem 

informasi pengolahan data KBM menggunakan Vb.Net 2008 dan hasil 

penelitian dapat dijadikan sarana untuk menyusun kebijakan baru dalam 

pengolahan data KBM di masa yang akan datang. 

c. Sistem Informasi kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dapat 

mempermudah atau mempercepat pembuatan laporan serta kemudahan dalam 

mencari informasi data KBM yang diinginkan hingga pengkoreksian terhadap 

data tertentu. 

d. Sistem terhubung dengan local area network (LAN) dimana data dapat 

terhubung satu dengan yang lainnya sehingga tidak perlu memindahkan data 

dari komputer. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap pelaksanaan yang 

disusun dalam beberapa bab sebagai berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung 

dalam penulisan skripsi ini. 

BAB III   PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini berisi PEP (Project Execution Plan) yang berisi objective 

proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi deliverables, 

penjadwalan proyek (yang berisi : work breakdown structure, 
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milestone, jadwal proyek), RAB ( Rencana Anggaran Biaya), 

Stuktur Tim Proyek berupa tabel RAM (Responsible Assignment 

Matrix) dan skema/diagram struktur, analisa resiko (project risk) 

dan meeting plan. 

BAB IV   ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi uraian rinci tentang struktur organisasi, jabatan 

tugas dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis sistem usulan. 

BAB IV   PENUTUP 

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


