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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu banyak 

kalangan untuk mencari alternatif pemecahan masalah di semua bidang 

teknologi sistem informasi. Penggunaan komputer sebagai alat bantu 

menyelesaikan pekerjaan dibidang teknologi sistem informasi makin marak 

dan berkembang di segala bidang. Komputer memiliki banyak keunggulan, 

alasannya komputer dapat diprogram sehingga dapat disesuaikan dengan 

keinginan pemakainya. 

Kemudahan pemprograman komputer yang terus dikembangkan 

sehingga lebih mendekati dengan bahasa manusia telah turut serta 

mempengaruhi penggunaan komputer sebagai alat bantu pekerjaan manusia. 

Bahasa pemprograman yang semakin banyak dan berkembang saat ini 

memberikan pilihan bagi programmer untuk memilih bahasa pemprograman 

mana yang tepat untuk membangun sebuah aplikasi. 

Sistem administrasi siswa yang masih terasa sulit untuk dikerjakan 

karena masih menggunakan cara manual. Hal ini akan menjadi hambatan 

bagi yang membutuhkan layanan informasi, baik untuk pihak sekolah 

maupun pihak berhubungan dengan instansi tersebut. Oleh karena itu, 

pengolahan data yang baik akan diolah sedemikian rupa sehingga dapat 

menghasilkan informasi yang up to date dan akurat. Hal ini disebabkan 

terbatasnya sumber daya manusia dan banyaknya data yang dikelola. Oleh 

karena itu, proses pengolahan harus diolah secara efektif, efisien dan proses 

pengolahan data yang dijalankan harus mudah dalam pengisian data, 

pemprosesan data dan pelaporannya. Dimana setiap calon siswa dapat 

melakukan administrasi dengan ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati 

oleh sekolah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa pengunaan sistem 

berbasis komputer masih belum banyak di pergunakan oleh sekolah.  
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Dengan adanya Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi 

Administrasi Siswa Dan Sistem Penilaian Siswa Pada SD NEGERI 29 

PangkalPinang dengan bantuan komputer beserta aplikasinya didalam 

prosesnya akan sangat membantu pihak sekolah untuk mengerjakan semua 

pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan data dengan penggunaan 

sistem yang baru. Sehingga disini penulis bermaksud mengangkat topik 

yang berjudul”Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi 

Siswa Dan Sistem Penilaian Siswa Pada SD NEGERI 29 

PangkalPinang”, sebagai usaha untuk memberikan solusi dan pemecahan 

masalah dalam sistem administrasi siswa dan sistem penilaian siswa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, adapun masalah 

yang ditimbulkan adalah sebagai berikut : 

a. Para Staf tata usaha kesulitan dalam mengolah data siswa yang tidak rapi. 

b. Staf tata usaha siswa mengalami kesulitan dalam mengolah data 

administrasi dan penilaian siswa sehingga informasi yang dihasilkan 

terkadang masih mengalami kekeliruan dan keterlambatan pembuatan 

laporan. 

c. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam mengolah data administrasi dan 

penilaian siswa,dimana dapat terjadi kesalahan dalam mencatat data 

ketika data akan disimpan. 

d. Bagaimana memberikan laporan-laporan secara cepat dan efisien. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menunjang pembuatan Sistem informasi Administrasi Siswa 

dan sistem penilaian siswa, maka perlu dibuat batasan-batasan permasalahan 

agar pembahasan lebih terarah dan tujuannya dapat tercapai dengan 

maksimal. Batasan-batasan tersebut antara lain : 

1) proses pendataan data siswa 

2) Surat Permohonan Pindah Sekolah 
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3) Surat Keterangan Pindah Sekolah 

4) Surat Masuk Pindah 

5) Surat Keterangan 

6) Surat Pelanggaran Dan Panggilan Orang Tua 

7) Kehadiran Siswa 

8) Mata Pelajaran 

9) Raport 

 

1.4. Metode Penelitian 

Dalam rangka melengkapi data-data dan informasi yang dibutuhkan 

dalam penyusunan skripsi ini, penulis berpegang teguh pada sumber yang di 

andalkan  dan sebagai penunjang laporan pada ; 

a. Metode Pengumpulan Data 

1) Observasi  

Dalam hal ini penulis langsung melihat atau mengadakan 

pengamatan ke bagian-bagian yang ada hubungannya, sekaligus 

pengumpulan dokumen-dokumen yang digunakan. 

2) Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan alur 

permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi bahan 

penulisan yang kurang dari pengamatan. hal ini untuk 

pertimbangan ke arah perbaikan dari proses yang ada. 

3) Studi Pustaka 

Selain kegiatan tersebut dalam pengumpulan data, penulis juga 

mencari data dan informasi dari perpustakaan dengan mempelajari 

buku maupun diktat atau referensi yang bisa dapat diambil data 

atau dokumen yang berkaitan. 
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b. Metode Analisa Sistem 

Pada penulisan skripsi ini, penulis memerlukan sebuah analisa 

sistem, berikut tahapan metode analisa sistem yang digunakan dalam 

pembuatan penelitan sebagai berikut : 

1) Activity Diagram adalah diagram dimodelkan alur kerja sebuah 

proses bisnis dan urutan aktivitas pada suatu proses. 

2) Analisa Dokumen Keluaran adalah analisa mengenai dokumen-

dokumen keluaran yang dihasilkan sistem. 

3) Analisa Dokumen Masukan adalah bagian dari pengumpulan 

informassi tentang sistem berjalan, dengan tujuan untuk memahami 

prosedur berjalan. 

4) Use Case Diagram adalah sesuatu yang menggambarkan perilaku, 

termasuk didalamnya interaksi antara actor dengan sistem. 

5) Deskripsi Use Case adalah untuk mendeskripsikan fungsi dasar dari 

sistem, apa yang dilakukan oleh user dan bagaimana sistem 

merespon. 

 

c. Metode Perancangan 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara 

rinci berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga 

menghasilkan model sistem baru yang diusulkan, dengan disertai 

rancangan database dan spesifikasi program. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem informasi ini 

antara lain sebagai berikut : 

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD digunakan untuk mempresentasikan hubungan yang terjadi 

antara satu atau lebih komponen sistem. 

2) Logical Record Structure (LRS) 

LRS terdiri dari link-link (hubungan) diantara tiperecord.link ini 

menunjukkan arah dari satu tipe record lainnya. 

 



5 
 

3) Tabel 

Tabel / Relasi dihasilkan dari LRS dimana tiap satu LRS akan 

menjadi satu tabel, dan nama LRS akan menjadi nama Tabel. 

4) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang 

ada pada LRS secara detil. 

5) Rancangan Dokumen Masukan 

Berisi gambaran tentang dokumen masukan yang dibutuhkan oleh 

sistem yang dirancang. 

6) Rancangan Dokumen Keluaran 

Berisi gambaran tentang dokumen keluaran yang dibutuhkan oleh 

sistem yang dirancang. 

7) Rancangan layar 

berisi semua rancangan layar yang dibuat beserta format datanya. 

8) Sequence Diagram 

Menjelaskan interaksi obyek yang disusun dalam suatu uruan 

waktu. Urutan waktunyang dimaksud adalah urutan kejadian yang 

dilakukan oleh seorang aktor dalam menjalankan sistem. 

9) Class Diagram 

Class Diagram adalah untuk menampilkan kelas-kelas dan paket- 

paket didalam sistem. 

 

1.5 Tujuan Penulisan 

maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem 

administrasi dan penilaian siswa yang efektif dan efisien, sedangkan tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Memenuhi syarat perkuliahan dan menerapkan ilmu yang telah 

dipelajari. 

b. Memudahkan staf tat usaha dalam mengelola data siswa, sehingga 

pengolahan data siswa dapat ditangani dengan baik. 
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c. Mempermudahkan guru Bimbingan Konseling (BK) dalam memecat 

pelanggaran siswa. 

d. Menganalisa dan merancang sistem administrasi siswa dan sistem 

penilaian siswa pada SD NEGERI 29 PangkalPinang. 

e. Dengan adanya komputerisasi akan mempermudah pihak sekolah dalam 

pengolahan sistem informasi administrasi siswa dan sistem penilaian 

siswa pada SD NEGERI 29 PangkalPinang. 

 

1.6 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat penulisan sebagi berikut : 

a. Meningkatkan dan memperluas keterampilan penulis dalam bidang 

pemprograman khususnya pemrograman microsoft VB Net. 

b. Memberikan pengalaman dan implementasi dari teori dan praktekyang 

telah didapat semasa kuliah, serta melihat penerapannya dalam dunia 

nyata. 

c. Dengan adanya sistem ini maka pencatatan dan perhitungan nilai pada 

proses pengelolaan data siswa lebih akurat, Serta penanganan terhadap 

administrasi siswa bisa lebih cepat dan efisien. 

d. Media penyimpanan yang digunakan lebih baik dan aman. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam uapaya untuk mendapatkan gambaran yang jelas, baik dan 

akurat, maka penulisan disusun secara terstruktur dan sistematika, adapun 

sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun laporan sebagai 

berikut: 

BAB I  :PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Penulisan, Rumusan 

Masalah, Batasan Permasalahan, Metode Penulisan Dan 

Sistematika Penulisan,Tujuan Penulisan. 
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BAB II  :LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang beberapa pengertian dari konsep 

dasar sistem, Konsep dasar informasi, Konsep Sistem Informasi, 

Pengertian analisa berorientasi objek, perancangan berorientasi 

objek dan serta beberapa hal yang mendukung tentang data yang 

dibutuhkan pada penjelasan landasan teori tersebut. 

 

BAB III :PENGELOLAAN PROYEK 

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

proyek, identifikasi stakeholder, identifikasi deliverables, 

penjadwalan proyek (yang berisi : Work Brekdown Structure, 

Milestone, Jadwaal Poyek), RAB (Rencana Anggaran Biaya), 

Struktur Tim Proyek berupa table RAM (Responsible Assignment 

Matriks) dan skema/diagram struktur, Analisa resiko (Project 

Risk) dan meeting plan. 

 

BAB IV :ANALISA DAN  PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan menjelaskan tentang analisis sistem dari proses 

bisnis, Activity Diagram, Analisa Keluaran, Analisa Masukan, 

Identifikasi Kebutuhan, Use Case Diagram, Deskripsi Use Case. 

Sedangkan Rancangan Sistem dari Class Diagram, ERD, 

Transformasi ERD ke LRS, LRS, Tabel dan Spesifikasi Data. 

Rancangan antarmuka yang terdiri dari rancangan keluaran, 

rancangan masukan, rancangan dialog layar dan Sequence 

Diagram, Rancangan Class Diagram. 

 

BAB V  :KESIMPILAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan uraian kesimpulan dari keseluruhan bab dan 

saran yang diberikan oleh penulis yang bermanfaat bagi 

perkembangan dan kemajuan sekolah. 

 


