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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan yang baik akan menjadi suatu sumbangsi besar bagi kehidupan 

masyarakat. Proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk melahirkan 

atau menghasilkan generasi bangsa yang cerdas. Untuk memberikan pendidikan 

yang baik harus memiliki suatu aturan yang sudah baik. Salah satunya adalah 

bagaimana pendidikan tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan sistem 

informasi. Dengan adanya sistem informasi maka layanan atau fasilitas 

pendukung untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar antara lain guru, 

murid, dan pihak sekolah dapat terorganisasi dengan baik. 

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat 

salah satunya dalam bidang pendidikan yang terkena dampak dari perkembangan 

teknologi. Pendidikan yang  baik  akan  memberikan hal yang baik dan 

berdampak  besar  bagi  kehidupan masyarakat. Proses  pendidikan  menjadi  hal  

yang  sangat  penting  untuk mencetak para generasi penerus bangsa yang 

berintelektual. Untuk memberikan pendidikan yang baik  harus  memiliki  suatu  

aturan  dan sistem yang baik pula dan semakin meningkatnya daya dan fungsi 

serta guna dari teknologi saat ini untuk mendukung jalannya proses manajemen 

dari administrasi kesiswaan serta dalam hal prosespemberian nilai – nilai yang 

diterima siswa selama mengenyam pendidikan di SMPN 9 Pangkalpinang. 

Sementara sistem administrasi yang digunakan oleh SMPN 9 

Pangkalpinang dalam pengolahan datanya masih menggunakan sistem manual 

sehingga memungkinkan terjadi kesalahan dalam pengolahan data adminstrasi. 

Seperti halnya proses adminstrasi yang menghabiskan banyak waktu dalam hal 

pengarsipan dan menghasilkan banyak permasalahan yang ditimbulkan dalam segi 

pelayanan yang menciptakan suatu hasil kurang sesuai dengan yang diharapkan. 

Hal ini mendorong penulis untuk mengadakan penelitian untuk skripsi 

pada SMPN 9 Pangkalpinang dengan mengangkat judul “SISTEM 
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ADMINISTRASI DAN PENILAIAN SISWA PADA SMPN 9 

PANGKALPINANG BERBASIS VISUAL STUDIO 2008”. Dan dengan 

adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu dalam proses manajemen 

adminstrasi pada SMPN 9 Pangkalpinang. 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada SMPN 9 

Pangkalpinang adalah sebagai berikut : 

a. Para Staf Administrasi Kesiswaan kesulitan dalam mengelolah data siswa 

karena jumlah siswa terus bertambah setiap tahunnya. 

b. Staf Administrasi Kesiswaan mengalami kesulitan sehingga informasi yang 

dihasilkan terkadang masih mengalami kekeliruan dan keterlambatan 

pembuatan laporan. 

c. Data yang disimpan masih dalam bentuk dokumen atau arsip-arsip sehingga 

untuk mencari kembali data yang dibutuhkan menjadi lambat dan sangat 

beresiko terjadi kehilangan dokumen. 

d. Maksimalnya pengeluaran untuk pembelian kertas, dan berbagai biaya 

operasional lainnya. 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk batasan masalah yang akan dibahas pada penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari SMPN 9 

Pangkalpinang. 

b. Perancangan aplikasi sistem adminstrasi ini menggunakan visual studio 2008. 

c. Ruang lingkup yang penulis ambil meliputi pengelolaan  data siswa, surat 

keterangan mutasi, surat keterangan masuk pindahan, surat rekomendasi 

pindah, dan bagian penilaian siswa.  
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1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian 

untuk skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Data Primer 

Data Primer disebut juga data tangan pertama. Data primer diperoleh 

langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau 

alat pengambilan data, langsung pada subjek sebagai sumber informasi 

yang dicari. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data langsung pada 

sumbernya yaitu kepada Kepala dan Staff Administrasi Kesiswaan SMPN 

9 Pangkalpinang. 

2) Data Sekunder  

Data sekunder disebut juga data tangan kedua. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 

subjek penelitiannya. Biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan 

yang telah tersedia. Pada penelitian ini penulis juga mengumpulkan data 

seperti laporan dan data dokumentasi yang berisi informasi tentang objek 

yang diteliti. 

b. Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara (Interview) 

Pada metode ini penulis melakukan interview atrau tanya jawab (Dialog) 

langsung dengan Kepala dan Staff Administrasi Kesiswaan SMPN 9 

Pangkalpinang untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti. 
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Pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara tidak 

terstruktur dan wawancara yang dilakukan adalah interview bebas 

(ingulded interview). 

2. Metode observasi (Pengamatan) 

Pengalaman merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh untuk 

menyadari adanya rangsangan. Pengamatan dapat dilakukan dengan 

seluruh alat indra, tidak terbatas hanya pada apa yang dilihat. Observasi 

dapat dilakukan melalui penciuman, penglihatan, pendengaran, peraba dan 

pengecap. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data atau variabel dari sumber 

beberapa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda, dan sebagainya. Pada penelitian ini, dalam pengumpulan 

data penulis juga mencari data-data tentang objek yang diteliti seperti 

catatan kesiswaan pada buku besar, buku-buku yang berkaitan dengan 

objek, laporan serta sumber informasi lainnya. 

 

1.4.2 Metode Analisa Sistem Berorientasi Objek 

Tahapan selanjutnya yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menganalisa sistem yang ada dengan mempelajari dan mengetahui cara kerja 

sistem yang ada sekarang dimana pada penelitian ini menggunakan metodologi 

berorientasi objek. Dengan menspesifikasi masukan-masukan yang ada, proses 

yang dilakukan, dan keluaran yang dihasilkan. Sedangkan tahapan yang dilakukan 

sebagai penunjuk proses yang berjalan diantaranya, uraian prosedur, activity 

diagram sistem berjalan, analisa masukan, analisa keluaran, identifikasi 

kebutuhan, package diagram sistem usulan, use case diagram sistem usulan dan 

deskripsi use case. 

 

1.4.3 Metode Rancangan Sistem Berorientasi Objek 

 Pada penelitian ini, metode rancangan basis data yang dipergunakan antara 

lain Entitiy Relationship Diagram (ERD), Transformasi ERD ke LRS (Logical 
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Record Structure), LRS dan Transformasi LRS ke Tabel serta spesifikasi basis 

data. 

Sedangkan rancangan antar muka meliputi rancangan keluaran, rancangan 

masukan, rancangan dialog layar (Struktur tampilan dan rancangan layar). 

 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Tujuan adalah Suatu usaha yang ingin dicapai untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal, sedangkan manfaat adalah Suatu hasil yang diperoleh setelah 

tujuan tercapai. 

 

1.5.1 Tujuan Penulisan 

Berikut merupakan tujuan dari penulisan pada penelitian ini : 

a. Membantu petugas administrasi pada SMPN 9 Pangkalpinang dalam hal 

memanajemen adminstrasi yang berlangsung. 

b. Mengefektifkan dan mengefesiensikan waktu dalam proses adminstrasi yang 

berlangsung pada SMPN 9 Pangkalpinang. 

c. Memudahkan petugas adiministrasi SMPN 9 Pangkalpinang nantinya dalam 

hal mengambil dan memeriksa lagi data – data yang sudah diproses. 

d. Sebagai salah satu syarat kelulusan semester 8 yang merupakan skripsi pada 

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur 

Pangkalpinang. 

 

1.5.2 Manfaat Penulisan 

Sistem yang digunakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, diantaranya: 

a. Bagi Pihak Administrasi Kesiswaan SMPN (Sekolah Menengah Pertama 

Negeri) 9 Pangkalpinang. 

Penulis melakukan penulisan ini mengharapkan SMPN 9 Pangkalpinang 

dapat menghasilkan Data kesiswaan yang akurat, serta dalam seluruh proses 

yang dilakukan didalam pengolahan datanya dapat meminimalisir kesalahan-
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kesalahan yang terjadi baik dari internal maupun eksternal. Kemudian SMPN 

9 Pangkalpinang juga lebih aman dalam penyimpanan data karena semua data 

sudah tersimpan didalam database bukan dalam bentuk kertas (Dokumen). 

b. Bagi Siswa dan Wali Siswa 

Dengan dibuatnya sistem yang terkomputerisasi oleh penulis, sehingga siswa 

dan wali siswa diharapkan tidak lagi menunggu lama dibagian kantor 

administrasi dalam hal melakukan hal – hal yang menyangkut administrasi 

kesiswaan. 

c. Bagi Penulis 

Dengan dibuatnya sistem ini, penulisan mendapatkan pengalaman dan 

wawasan yang bertambah dengan adanya penelitian ini. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

maslah, metode penelitian, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

BAB ini berisi Konsep dasar sistem, Konsep dasar informasi, 

Konsep dasar sistem informasi, Sistem informasi pengelolaan, 

analisa dan perancangan sistem dengan metodologi berorientasi 

objek, perangkat lunak yang digunakan, teori pendukung, analisa 

berorientasi objek, use case diagram, activity diagram, sequence 

diagram, class diagram, package diagram, perancangan berorientasi 

objek, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft Access 2007, 

Microsoft Visio 2007 dan Rational Rose Enterprise Edition, teori 

manajemen proyek IT. 
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BAB III PENGELOLAAN PROYEK 

BAB ini berisi PEP (Project Exucution Plan) yang beirisi objektif 

proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi deliveriables, 

penjadwalan proyek (yang berisi: work breakdown structure, 

milestone, jadwal proyek), RAM (Responsible Assigment Matriks) 

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

meeting plan. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

BAB ini berisi tentang tinjauan organisasi, uraian prosesdur, 

analisa proses (Activity diagram), analisa keluaran, analisa 

masukan, identifikasi kebutuhan, package diagram, use case 

diagram, dan deskripsi use case. Sedangkan rancangan sistem 

berisi tentang class diagram, entitiy relationship diagram (ERD), 

dan spesifikasi basis data. Rancangan antar muka yang terdiri dari 

rancangan keluaran, rancangan masukan, rancangan dialog layar 

dan sequence diagram. 

BAB V PENUTUP 

BAB ini kesimpulan dari hasil analisa dan perancangan sistem 

serta saran yang dapat dilakukan untuk menghasilkan sistem 

informasi pengelolaan data pernikahan yang cepat, tepat, akurat 

dan optimal dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik. 

 

 


