
xvii 

 

LAMPIRAN E : SURAT KETERANGAN RISET 

Lampiran E-1 : Surat Keterangan Riset .......................... 146  

LAMPIRAN F : KARTU BIMBINGAN 

Lampiran F-1: Kartu Bimbingan.. .................................. 147 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 
Selama ini pengolahan data yang ada di SMK Negeri 5 Pangkalpinang 

belum sepenuhnya terkomputerisasi, adapun prosedur yang dilakukan adalah pada 

bagian administrasi pembelajaran masih dalam bentuk formulir dan disalin 

kembali pada arsip kepegawaian atau blanko isian dari TU yang akan diserahkan 

kepada bagian kesiswaan dan kemudian disetujui kembali oleh kepala sekolah dan 

dilanjutkan penyimpanan arsip pada lemari, hal ini mempersulit pencarian data-

data administrasi jika sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan, maka penulis 

menyimpulkan bahwa lemahnya pengolahan data pada bagian administrasi, 

dimana prosedur yang dilakukan belum sepenuhnya terkomputerisasi. 

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membuat  suatu sistem 

informasi administrasi pembelajaran siswa berbasis komputer yang dapat 

mengatasi kelemahan dan kekurangan dari sistem pengolahan data sebelumnya. 

Dimana dengan sistem pengolahan data yang baru ini dapat dilakukan dengan 

cepat, meskipun jumlah data yang dimasukan relative banyak dan keakuratan 

perhitungan dan laporan dapat dicapai semaksimal mungkin sehingga kesalahan 

dalam memasukkan dan perhitungan data relative tidak terjadi. Dengan sendirinya 

efesiensi waktu dalam pengerjaan dan penyelesaian suatu laporan akan lebih baik. 

Berdasarkan uraian diatas dalam pembuatan skripsi ini penulis mencoba 

membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada SMK Negeri 5 

Pangkalpinang dengan menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan 

penulisan skripsi dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Administrasi 

Pembelajaran Pada SMK Negeri 5 Pangkalpinang”. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana Membuat Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi 

Pembelajaran pada SMK Negeri 5 Pangkalpinang” agar mempermudah dalam 

proses pengolahan data sehingga mempermudah pekerjaan dan menghasilkan 

laporan data administrasi pembelajaran secara akurat dan tepat. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah serta tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang dibahas mengenai Perancangan Sistem Informasi Administrasi 

Pembelajaran pada SMK Negeri 5 Pangkalpinang yang dimana sub-sub sistem 

tersebut meliputi : pengolahan data administrasi sehingga menghasilkan informasi 

berupa laporan data administrasi pembelajaran yang tepat dan cepat. 

 
1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan informasi-

informasi atau data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun skripsi  

ini. 

 Dalam memperoleh data yang diperlukan, penulisan melakukan beberapa 

cara untuk menyusun Skripsi ini. 

 

1.4.1 Metode pengumpulan data 
a. Wawancara (interview) 

Yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada kepala sekolah atau 

orang yang di percayai untuk memberikan jawaban yang benar dan tepat 

untuk memperoleh data yang akurat dan benar, khususnya untuk masalah 

yang sedang dihadapi. 

 

b. Pengamatan (observasi) 

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ditempat instansi 

pemerintahan serta mengumpulkan beberapa data dan berkas-berkas yang 

ada pada SMK N 5 PANGKALPINANG. 
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c. Kepustakaan 

Buku-buku ataupun referensi yang ada di perpustakaaan sangat penting 

dalam membantu penyelesaian laporan ini. Dengan cara ini, akan cepat 

mendapatkan informasi yang diinginkan. 

 

d. Pertukaran pikiran (sharing) 

Dimana pertukaran pikiran ini juga sangat penting bagi penyusunan laporan 

ini. Mengingat komunikasi sangat dibutuhkan dalam segala hal kegiatan. 

Tanpa berkomunikasi, apapun akan terasa sulit tuk dilaksanakan. Karena 

tidak hanya yang tercetak itu selalu penting, denagn berkomunikasi atau 

bertukar pikiran dengan kerabat kita bisa saling sharing tentang hal yang 

akan dibahas dalam laporan ini. 

 

1.4.2 Analisa dan Perancangan yang dikerjakan 

Adalah suatu pendekatan pengembangan sistem ini adalah pendekatan 

analisa Object Oriented. 

Agar menghasilkan model sistem yang baru tahap perancangan sistem 

sangat penting. 

Adapun alat bantu yang digunakan dalam sistem ini adalah : 

a. Class Diagram 

Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data store yang ada 

dalam diagram arus data. 

b. Logical Record Strukture (LRS) 

Berasal dari sebuah entity yang diubah kedalam bentuk sebuah kotak dan 

atribut berada dalam kotak. 

c. Relasi  

Digunakan untuk mendefinisikan model conceptual secara terperinci dengan 

adanya primary key dan foreign key. 
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d. Spesifikasi Basis Data 

Digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada model conceptual 

secara detail. 

 
1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) ini merupakan salah satu syarat 

untuk kelulusan bagi jenjang pendidikan S1 STMIK ATMA LUHUR 

PANGKALPINANG. Serta meneliti tentang sistem informasi administrasi 

pembelajaran pada SMK N 5 Pangkalpinang, maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang penyusun dapatkan dimeja 

perkuliahan dengan praktek yang dikerjakan di Instansi Pemerintahan. 

b. Dapat mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh SMK N 5 

Pangkalpinang khususnya dalam bidang administrasi pembelajaran. 

c. Diharapkan dengan penerapan sistem yang diusulkan beban kerja dibagian 

administrasi pembelajaran dapat dengan mudah mengontrol data yang ada, 

sehingga informasi yang dibutuhkan jadi lebih cepat, akurat, dan efisien. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar sistem perancangan ini dapat dimengerti dengan mudah oleh pemakai, 

maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Didalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan 

sistematika. 

 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menerangkan mengenai konsep sistem informasi, 

analisa dan perancangan sistem berorientasi object dengan UML 
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bersangkutan, serta menjelaskan teori pendukung sesuai dengan 

tema/judul rancangan sistem. 

 

BAB III : PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini menguraikan objective proyek, identifikasi stakeholders, 

identifikasi deliverables, penjadwalan proyek (yang berisi : work 

breakdown structure, milestone, jadwal proyek), RAB (Rencana 

Anggaran Biaya), analisa resiko (project risk) dan meeting plan. 

 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, 

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis 

kebutuhan sistem usulan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan penutup dari semua pembahasan bahan penelitian 

yang dilakukan penulis pada SMK Negeri 5 Pangkalpinang yang 

mencakup kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


