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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang sangat 

luar biasa, sehingga tidak heran jika teknologi informasi dan komunikasi dijadikan 

hal yang penting dan harus dimiliki oleh sebuah instansi maupun organisasi yang 

secara tidak langsung menuntut setiap instansi atau organisasi dapat beroperasi lebih 

efektif, efisien dan terkendali.  

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka sistem informasi 

bukan saja akan meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi, akan tetapi dengan 

teknologi informasi yang tepat, dapat menciptakan suatu sistem informasi yang 

mampu meningkatkan integrasi informasi dan operasi di segala bidang, salah satunya 

dalam bidang pendidikan.      

Peran teknologi informasi secara tidak langsung menuntut setiap sekolah untuk 

mengedepankan teknologi informasi dalam menjalankan semua proses bisnis yang 

ada disekolah, terutama dalam pengolahan data akademik di sekolah. Semua kegiatan 

yang terkait dengan data kegiatan belajar mengajar dalam bidang akademik haruslah 

di laksanakan dengan sebaik – baiknya, agar petugas yang mengelola data akademik 

di sekolah dapat berjalan tertib dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi 

bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan utama dari sekolah secara keseluruhan.  

Terkait dengan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengambil 

pembahasan mengenai “Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data 

Akademik pada SD Negeri 64 Pangkalpinang dengan Menggunakan Bahasa 

Pemrograman Visual Basic 2008“ dengan tujuan agar dapat membantu sekaligus 

memecahkan masalah pada proses bisnis yang berjalan, yang selama ini memang 

pada SD Negeri 64 Pangkalpinang ini untuk proses pengolahan data akademiknya 

masih menggunakan cara yang lama secara manual, yang berdampak pada lamanya 
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waktu yang dibutuhkan untuk proses pencatatan data baik data siswa maupun data 

guru, pada saat pencatatan nilai siswa juga sering mengalami kesalahan input pada 

saat akan dipindahkan ke buku penilaian siswa. Proses penginputan dan penyimpanan 

yang dilakukan secara manual itu juga dapat memungkinkan hilangnya data dan 

kesulitan dalam proses pencarian data. Selain itu juga dalam hal proses pembuatan 

raport belum tepat dan sering terjadi keterlambatan dan hal – hal lainnya yang 

berhubungan dengan bidang akademik misalnya seperti pembuatan jadwal mata 

pelajaran juga masih belum terstruktur. 

Adanya rancangan sistem informasi yang terkomputerisasi diharapkan dapat 

merubah sistem kinerja pihak – pihak yang bertanggung jawab atas pengolahan data 

akademik menjadi lebih mudah, teratur, dan efektif. Dalam hal proses pembuatan 

raport juga dapat dilaksanakan secara cepat dan data yang dihasilkan juga akurat. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Proses pengolahan data akademik yang dilakukan di SD Negeri 64 

Pangkalpinang seringkali mengalami masalah, dikarenakan sistem yang berlaku 

masih belum terkomputerisasi. Masalah tersebut yaitu  : 

a. Proses pencatatan data akademik membutuhkan tenaga yang ekstra dan waktu 

yang cukup lama . 

b. Microsoft Excel dan Microsoft Word masih digunakan untuk proses 

penginputan dan penyimpanan data siswa maupun guru sehingga terkadang 

menyebabkan kesalahan dalam penginputan data.   

c. Karena masih menggunakan sistem manual maka setiap pembuatan raport siswa 

sering terjadi keterlambatan dan kemungkinan kesalahan dalam pencatatan nilai 

juga sering dialami. 

d. Integritas data dan informasi yang tidak terjamin mengakibatkan kesulitan pada 

saat proses pencarian data. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan judul skripsi “Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data 

Akademik pada SD Negeri 64 Pangkalpinang dengan Menggunakan Bahasa 

Pemrograman Visual Basic 2008“, maka penulis membatasi ruang lingkup masalah 

yang akan dibahas hanya pada proses pendataan siswa, pendataan guru, pendataan 

mata pelajaran, proses pembagian kelas, proses pendataan ekstrakurikuler, proses 

pendaftaran ekstrakurikuler, proses pembuatan jadwal mata pelajaran, pencatatan 

rekap absensi siswa, pencatatan nilai siswa, serta pembuatan raport siswa. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Data dan informasi yang diperoleh dengan cara mengadakan peninjauan 

langsung pada SD Negeri 64 Pangkalpinang yaitu dengan metode sebagai berikut  : 

a. Pengamatan (Observation) 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung petugas 

yang mengurus kinerja sistem dan melakukan pengamatan terhadap sistem 

berjalan. 

b. Wawancara (Interview) 

 Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung 

dengan pihak – pihak terkait untuk memperoleh gambaran secara umum tentang 

pengolahan data akademik dan masalah – masalah yang berkaitan dengan 

penelitian. 

c. Studi Kepustakaan 

 Metode penelitian dengan mempelajari buku – buku maupun bahan – bahan 

tertulis yang terkait dengan penelitian ini. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  :  

a. Membantu mempermudah pendataan dan penyimpanan data akademik. 

b. Menyajikan data dan informasi yang integritasnya terjamin dengan baik guna 

membantu petugas dalam pencarian data dan informasi khususnya  informasi 

data akademik. 

c. Proses pencatatan nilai dan pembuatan raport dapat disajikan dengan cepat dan 

tepat waktu. 

d. Tempat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama melaksanakan 

kuliah di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

e. Membuat sistem yang terkomputerisasi yang dapat meningkatkan kinerja yang 

lebih baik dari pihak – pihak yang mengelola data akademik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab dan setiap bab 

terdiri dari sub – sub yang tersusun dengan garis besar sebagai beriku  : 

 

BAB I 

 

 

 

BAB II 

 

 

BAB III 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang dasar – dasar teori umum dan khusus yang 

berhubungan dengan judul skripsi yang dibahas. 

PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini membahas PEP (Project Execution Plan) yang berisi objek 

proyek, identifikasi stakeholder, penjadwalan proyek, RAB (Rencana 

Anggaran Biaya), struktur tim proyek berupa tabel RAM 
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BAB IV 

 

 

 

BAB V 

(Responsible Assignment Matrix) dan skema/diagram struktur, 

analisa resiko dan meeting plan. 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

Bab ini berisi antara lain : Struktur organisasi, profil instansi, jabaran 

tugas dan wewenang, analisis masalah sistem berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan sistem usulan.  

PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisikan 

kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran – saran 

dari sistem yang telah dibuat. 

 

 


