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        Merupakan kejadian yang menggambarkan  

         hubungan antara dua atau lebih entitas 

 

 

c. Garis 

          Menghubungkanentitasdengan relationship 

BAB I 

                             PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

     Pada dalam dunia pendidikan, komputer bisa sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran dan perkembangan sekolah. Mengingat semakin banyaknya 

informasi yang diinginkan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi 

yang semakin maju, baik pada perangkat keras (hardware) maupun perangkat 

lunak (software), maka komputer dipakai untuk menyajikan informasi, salah 

satunya untuk menyajikan tentang dunia pendidikan.Untuk saat ini fasilitas di 

SMP BAKTI Sungailiat sudah sangat membantu aktifitas siswa dan guru dalam 

belajar dan mengajar.  Namun disamping fasilitas yang lengkap, SMP BAKTI 

Sungailiat masih memiliki kekurangan yang cukup kompleks dalam pengolahan 

data, khususnya pengolahan data akademik. 

     Data akademik merupakan bagian yang penting untuk diberikan perhatian 

lebih, karena bagian ini yang mengatur seluruh kegiatan yang menyangkut dengan 

akademik sebagai komponen utama suatu sekolah.  

     Sampai saat ini pengolahan data akademik di SMP BAKTI Sungailiat masih 

manual, dimana sering terjadi kesalahan pada saat memasukkan data ke komputer 

yang menggunakan Microsoft Excel sebagai penyimpanan arsipnya dan banyak 

kelemahan lainnya.  Maka perlu adanya proses penginputan data yang berbasis 

komputerisasi yang jauh lebih mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan 

produktifitas kerja bagian tata usaha dan wakil kepala sekolah. 
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Berdasarkan beberapa hal diatas, maka penulis mencoba membahas 

permasalahan tersebut ke dalam ”ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

AKADEMIK PADA SMP BAKTI SUNGAILIAT MENGGUNAKAN 

BAHASA PEMPROGRAMAN VISUAL BASIC 2008 (Vb.net)”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, adapun masalah yang ada di tempat riset, yaitu: 

a. Sering terjadi kesalahan pada saat mengetik data siswa atau guru ada yang 

ganda 

b. Kesulitan dalam pencarian arsip data siswa dan data guru 

c. Sering terjadi kehilangan data siswa dan data guru 

d. Pencatatan dan pembuatan laporan data siswa masih manual 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar topik yang dibahas tidak menyimpang dari penelitian ini, maka 

batasan masalah akan dibatasi pada permasalahan pengolahan data siswa, data 

guru, jadwal mata pelajaran, data mata pelajaran, pengolahan absensi, raport 

hingga laporan data siswa. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara untuk memahami alur-alur yang ditempuh 

dalam penelitian dan didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai pada suatu 

penelitian.  Berikut ini metode penelitian yang penulis gunakan untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan: 

a. Wawancara 

Wawancara atau tanya jawab langsung kepada staf-staf yang berkaitan 

dengan sistem yang sedang diteliti. 

b. Pengamatan 

Melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data dengan 

melihat langsung, mengamati kegiatan yang sedang berjalan pada obyek 

yang sedang diteliti. 
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c. Kepustakaan 

Penelitian dengan sumber-sumber kepustakaan.  Dengan cara 

mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti buku-buku, bahan-bahan 

perkuliahan, artikel, jurnal, serta sumber informasi lainnya. 

 

 

a.  Metode pengumpulan Data   

1) Observasi  

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses 

pengolahaan dan kinerja keseluruhan di SMP BAKTI Sungailait. 

2) Wawancara  

Melakukan tanya jawab atau diskusi langsung kepada Kepala Sekolah, 

Staff TU dan Pegawai di SMP BAKTI Sungailiat.  

3) Kepustakaan 

Data - data yang didapat dengan cara ini bersifat teori, diperoleh dari 

buku-buku, diktat dosen, majalah, serta ilmu pengetahuan lainnya yang 

relevan sebagai landasan yang mendukung dalam penulisan skripsi ini. 

 

b. Analisa Sistem  

Salah satu pendeketan pengembangan sistem adalah pendeketan analisa 

object oriented . Pendekatan object oriented dilengakapi dengan alat- alat teknik 

pengembangan sistem sehingga hasil akhirnya akan di dapat sistem yang object 

oriented yang dapat didefenisikan dengan baik dan jelas kegiatan dilakukan pada 

tahap ini adalah : 

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

sedang berjalan guna mengindentifikasikan permasalahan – permasalahan 

yang ada.  

2) Analisa dokumen, yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan , 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan, 

guna memahami kebutuhan akan dokumen – dokumen baru .  
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Penulis menggunakan beberapa diagram Unified Modelling Language 

(UML) sebagai alat bantu dalam menganalisa sistem untuk mendeskripsikan 

proses bisnis sistem yang sedang berjalan serta mendiskripsikan konsep sistem 

baru yang akan dikembangkan dimana sistem baru tersebut tentunya dapat 

memberikan solusi – solusi dari permasalahan yang ada serta memenuhi 

kebutuhan sistem. Adapun beberapa diagram tersebut adalah : 

1) Activity diagram  

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja sebuah proses 

bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu proses.  

2) Analisa Dokumen Keluaran  

Rancangan keluaran merupakan informasi yang akan dihasilkan dari keluaran 

sistem yang dirancang.  

3) Analisa Dokumen Masukan  

Rancangan masukan merupakan data yang dibutuhkan untuk menjadi 

masukan sistem yang dirancang.  

4) Use case diagram  

Use case diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika dilihat 

menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. use case diagram 

juga merupakan deskripsi fungsi sistem yang akan dikembangkan.  

5) Use case Description  

Use case description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai 

use case Diagram . 

 

c. Perancangan Sistem   

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan 

hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model sistem baru yang 

ada, sehingga menghasilkan model baru yang diusulkan, dengan disertai 

rancangan database dan spesifikasi program.  

Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah :  

1) Entity Relationship Diagram (ERD)  
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Entity relationship diagram adalah sebuah model data yang menggunakan 

beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam hal entitas dan relasi yang 

digambarkan oleh data tersebut.  

2) Logical Record Structure ( LRS )  

Logical record structure berasal dari setiap entity yang diubah ke dalam 

bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan atribut berada 

dalam kotak.  

3) Relasi  

Relasi digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model 

konseptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign key. 

4) Spesifikasi Basis Data  

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada 

model konseptual secara detil.  

5)    Rancangan Dokumen Keluaran  

Rancangan keluaran merupakan informasi yang akan dihasilkan dari keluaran 

sistem yang dirancang.  

6) Rancangan Dokumen Masukan  

Rancangan masukan merupakan data yang dibutuhkan untuk menjadi 

masukan sistem yang dirancang.  

7) Rancangan Layar Program  

Rancangan tampilan merupakan bentuk tampilan sistem layar komputer 

sebagai antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan dari sistem yang 

dirancang.  

8) Sequence Diagram  

Sequence diagram menerangkan objek yang disusun dalam urutan tertentu. 

Urutan waktu yang dimaksud adalah ukuran yang dilakukan seseorang aktor 

dalam menjalankan sistem.  

9) Class Diagram ( Entity Class )  

Class Diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, 

package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti 

containment, pewarisan, asosiasi, dan lain – lain. 
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1.5 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Membuat sebuah sistem informasi akademik yang dapat melakukan 

pengolahan data informasi akademik, agar tidak ada data siswa atau guru yang 

ganda 

b. Merancang sebuah sistem informasi akademik yang dapat memudahkan 

pencarian arsip data siswa dan data guru 

c. Merancang sebuah sistem informasi akademik yang dapat menyimpan data 

siswa dan data guru dengan aman sehingga resiko kehilangan data sangat kecil 

d. Merancang sistem informasi akademik yang dapat mempermudah atau 

mempercepat pembuatan laporan data siswa serta kemudahan dalam mencari 

informasi data akademik yang diinginkan hingga pengkoreksian terhadap data 

tertentu 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

  Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan dan Sistematika Penulisan. 

 

     BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang konsep-konsep teoritis sistem informasi dari  tinjauan 

(database analyst).  Dan sedikit menerangkan peralatan pendukung dalam 

pengembangan sistem aplikasi berbasis database. 
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BAB III PENGELOLAAN PROYEK 

Menjelaskan tentang beberapa hal dalam pengelolaan proyek, seperti ruang 

lingkup proyek, tujuan proyek, factor penentu keberhasilan proyek, project 

execution plan, penjadwalan proyek, rencana anggaran biaya, sampai rencana 

rapat.  

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

   Bab ini membahas mengenai stuktur organisasi, jabatan tugas dan wewenang, 

analisis sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem 

usulan, rancangan basis data, rancangan antar muka dan rancangan class diagram   

 

  BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


