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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia sekolah  kebutuhan akan  teknologi  informasi sekarang ini 

merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital. Sebab  sudah banyak jalannya  

sekolah  dikendalikan  dan  tidak  terlepas  dari  teknologi  informasi. Bahkan 

hampir  semua bidang sekarang  ini mulai menerapkan  teknologi informasi  

dalam  pengembangannya.  Dikarenakan  oleh  kelebihan yang dimiliki  oleh  

teknologi  tersebut  yaitu  dalam  pengolahan  data  dan penghematan waktu yang 

digunakan untuk memprosesnya, dibandingkan dengan menggunakan cara lama 

yaitu secara manual. 

Dengan  meningkatnya  kebutuhan  akan  informasi,  maka diperlukannya  

suatu  sistem  yang  baik  dan  cepat.  Pemakaian  komputer sebagai alat pengolah 

data dapat dikatakan yang  terbaik untuk  saat  ini, karena  dapat  meningkatkan  

kecepatan  pekerjaan  sehingga  dicapai efisiensi tenaga dan waktu dalam 

mengolah data. 

Ada  beberapa  hal  yang  dapat menimbulkan  kendala  pada  suatu sistem  

yang dijalankan  secara  manual,  diantaranya  adalah  banyaknya jumlah data 

yang harus diolah, kerumitan dalam pemrosesan suatu data, terbatasnya waktu 

yang digunakan dalam mengolah data, dan data yang beraneka ragam. 

Begitu  pula  dalam  sebuah  sekolah  yang menggunakan  sistem  informasi  

yang  masih  dikerjakan  dengan  cara manual,  akan  terbentur  pada  kendala 

seperti  yang  tersebut  di  atas, sehingga  akan mengurangi  kinerja  suatu  

sekolah. Peranan komputer di sini  akan  sangat  menunjang  sekali  dalam  

menjaga  dan  memberikan dukungan pada sistem agar menjadi lebih baik, 

seperti: 

a. Dapat menghasilkan informasi yang lebih baik. 

b. Memperbaiki  atau  mengurangi  kesalahan  yang  sering  terjadi  pada 

sistem yang dikerjakan secara manual. 

c. Efisiensi dalam segi waktu dan tenaga. 
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d. Menjaga keakuratan data. 

Madrasah Aliyah Negeri Pangkalpinang adalah sekolah menengah atas yang 

berstatus Negeri di pusat kota Pangkalpinang dan hanya ada satu di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Pada awal-awal berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 

Pangkalpinang adalah sebuah sekolah yang hanya memiliki puluhan siswa saja 

,namun seiring berjalannya waktu, jumlah siswa dari tahun ke tahun selalu 

mengalami peningkatan dan sekolah ini mampu menjadi sekolah favorit dengan 

jumlah siswa yang mencapai ratusan, tenaga pengajar dan staf  karyawan di 

Madrasah Aliyah Negeri Pangkalpinang ini juga tidak sedikit. Dengan banyaknya 

jumlah siswa di Madrasah Aliyah Negeri Pangkalpinang ini membuat para staf  

Tata Usaha kesulitan dalam melakukan pengolahan data siswa maupun data 

administrasi pembelajaran dari instansi pendidikan tersebut. Dengan semakin 

banyaknya data siswa yang ada akan membuat bagian administrasi pembelajaran 

sekolah mengalami kesulitan dan kerterlambatan dalam melaksanakan tugas-

tugasnya, seperti penyusunan data-data siswa,dan kegiatan belajar mengajar dan 

lain sebagainya.  

Selain masalah diatas, beberapa kendala lain yang selama ini dihadapi oleh 

pihak sekolah terutama di bagian Tata Usaha sekolah yang bertugas dalam bidang 

administrasi adalah dalam hal pengolahan dan penyimpanan data seluruh 

komponen sekolah baik siswa. Selain itu juga bagian Tata Usaha mengalami 

kesulitan dalam hal penyusunan jadwal mata pelajaran yang efektif dan efisien 

karena banyaknya kelas di Madrasah Aliyah Negeri Pangkalpinang. 

Oleh karenanya penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk 

menyusun  Tugas Akhir dengan  judul “PENGEMBANGAN SISTEM 

INFORMASI ADMINISTRASI PEMEBELAJARAN SISWA DI MAN MODEL 

PANGKALPINANG BERBASIS APLIKASI DESKTOP”.  

Hal itulah yang mendasari penulis untuk memilih judul tersebut dan sebagai  

usaha  untuk  dapat  memberikan  solusi  atau  jalan  keluar  atas kerumitan 

masalah yang ada di dalam Sistem administrasi pembelajaran siswa. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan  masalah  yang  berhasil  dikemukakan  dari  hasil analisa  pada  

sistem administrasi pembelajaran siswa yang  sedang  berjalan  adalah  cara  kerja  

sistem   yang  masih  menggunakan sistem  manual,  masalah  yang timbul adalah 

sebagai berikut : 

a. Lamanya  waktu  yang  diperlukan  dalam  melakukan  pencarian  dan 

pencatatan  data-data sekolah  sehingga  dalam  pembuatan  laporan sering 

mengalami keterlambatan. 

b. Sulitnya mendapatkan data yang berhubungan dengan administrasi 

pembelajaran. 

c. Tidak adanya form laporan yang digunakan sebagai media laporan kepada 

pimpinan madrasah. 

d. Kurang terjaminnya keakuratan data. 

e. Melihat masalah-masalah yang dialami di Madrasah Aliyah Negeri 

Pangkalpinang, maka  penulis  perlu memberikan  masukan  yang  sekiranya  

dapat digunakan  sebagai  alternatif  dalam menyelesaikan  masalah-

masalah tersebut, yaitu mengusahakannya  dengan menggunakan sistem  

secara terkomputerisasi  agar  dapat  membantu  pihak sekolah  dalam 

mengolah data dan informasi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan  penulisan  dalam  tugas  akhir  ini  diharapkan  dapat membantu 

sekolah Madrasah Aliyah Negeri Pangkalpinang dalam  memperbaiki  sistem  

yang ada dengan harapan pengolahan dan penyajian informasi administrasi yang  

selama  ini  dilakukan  secara  manual  dapat  dipermudah  dengan dibuatnya  

rancangan  sistem  informasi  yang  terkomputerisasi.  Dengan adanya  sistem  

komputerisasi  ini,  maka diharapkan  dapat  mendukung tercapainya tujuan 

sebagai berikut : 
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a. Mempercepat dalam penyajian data yang akurat. 

b. Meningkatkan  efektifitas  dalam  pengolahan  data  agar  dapat 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan lengkap serta dapat 

dihasilkan setiap saat jika diperlukan. 

c. Menjadi  lebih  tertib  dalam  arti  data  menjadi  konsisten  dan  akurat serta 

pelaksanaannya lebih mudah dan cepat. 

d. Tugas akhir ini dibuat sebagai persyaratan akhir bagi kelulusan pendidikan 

tingkat Strata 1 

e. Meningkatkan dan memantapkan serta memperluas ketrampilan dalam 

bidang pemrograman khususnya pemrograman Microsoft VB Net. 

f. Memberikan pengalaman dan implementasi dari teori dan praktek yang 

telah didapat semasa kuliah, serta melihat penerapannya dalam dunia nyata. 

 

1.4 Batasan Masalah 

          Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang sebenarnya mengenai sistem informasi administrasi 

pembelajaran siswa di Madrasah Aliyah Negeri Pangkalpinang. Penulis 

membatasi lingkup permasalahan pada analisa proses dari mulai perencanaan 

proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, sampai proses penilaian siswa, 

dan proses pembuatan laporan. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam rangka menyelesaikan laporan tugas akhir ini, penulis memerlukan 

data-data yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Adapun metode 

penelitian yangdigunakan penulis dalam mengumpulkan data diperoleh dengan 

cara : 

a. Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data secara langsung ke lapangan guna meneliti 

dari dekat hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri dari : 
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1) Observasi 

Yaitu teknik penelitian dan pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung pada objek yang diteliti pada sekolah Madrasah Aliyah Negeri 

Pangkalpinang. 

2) Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara 

lisan pada bagian yang terkait dalam usaha untuk memperlengkap data. 

3) Penelitian Kepustakaan 

Mencari data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas, melalui buku-buku ilmiah,diktat dan bahan-bahan kuliah serta tulisan-

tulisan yang berhubungan dengan penelitian dan penulisan skripsi ini. 

    

1. 6   Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

Skripsi, penulis menggambarkan uraian singkat bab per bab dari keseluruhan bab 

yaitu : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab  ini  menjelaskan  secara  umum tentang  latar  belakang masalah, 

perumusan masalah,  tujuan  penulisan,  ruang  lingkup/pembatasan masalah, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI  

Bab  ini  menguraikan  tentang  konsep  dasar informasi, konsep sistem  

informasi, pegertian administrasi, pegertian sistem informasi administrasi, konsep 

dasar analisa sistem, Analisa  sistem  (activity diagram,  analisa masukan dan 

keluaran, use case diagram), perancangan sistem (class  diagram,  LRS,  tabel,  

rancangan dokumen  keluaran,  rancangan  dokumen  masukan,  rancangan layar 

program, sequence diagram), sejarah visual basic, pengertian rational rose dan 

microsoft accees dan teori pendukung lainnya.   

BAB III  : ANALISA SISTEM  

            Bab  ini  menguraikan  tentang  Objective Project, identifikasi 

stakeholders, peran masing-masing stakeholder, identifikasi deliverables, 



6 

 

penjadwalan proyek, estimasi waktu pelaksaan, timeline aktifitas, gantt chart, 

work breakdown structure, rencana anggaran biaya, tabel RAM, analisa resiko, 

metting plan. 

BAB IV  : RANCANGAN SISTEM 

           Bab  ini  menguraikan  tentang struktur organisasi, proses bisnis, Use Case 

Diagram, Rancangan Basis Data, antara lain ERD, Transformasi ERD ke LRS, 

LRS, Tabel, Spesifikasi Basis Data, dan Rancangan Antar Muka, Antara lain 

Rancangan Dialog layar, Sequence Diagram dan Class Diagram. 

BAB V               : PENUTUP 

Bab  ini  berisi  tentang  kesimpulan  dan  saran  dari  bab-bab sebelumnya. 


