BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Pendidikan adalah investasi jangka panjang semua orang atau suatu bangsa demi

kelangsungan masa depannya. Demikian halnya dengan Indonesia menaruh harapan
besar terhadap pendidik dalam perkembangan masa depan bangsa ini, karena dari
sanalah tunas muda harapan bangsa sebagai penerus dibentuk.
Sangat diperlukan teknologi informasi, khususnya teknologi komputer dengan
sistem yang baik untuk meningkatkan aktivitas kerja para pendidik agar lebih mudah
dalam mengolah berbagai macam informasi terutama berupa data dan nilai para
siswanya. Kehadiran teknologi komputer dengan kecepatan prosesnya telah
memungkinkan

pengembangan

sistem

informasi

berbasis

komputer.

Dengan

memanfaatkan teknologi komputer, didapat manfaat berupa kemudahan menyimpan,
memproses dan melakukan pengambilan terhadap berbagai data dan informasi.
Terkait dengan mutu pendidikan khususnya pendidikan pada jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP) sampai saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan.
Problematika ini setelah dicoba untuk dicari akar permasalahannya adalah bagaikan
mata rantai yang melingkar dan tidak tahu darimana mesti harus diawali. Oleh karena
itu diperlukan pengembangan inplementasi teknologi informasi dan komunikasi yang
efektif untuk mengatasi masalah intern sekolah terutama bagaimana cara mengolah data
dan nilai siswa. Permasalahan didalam pengolahan nilai raport dialami oleh SMP
Negeri 1 Puding Besar. Oleh karena itu pengolahan nilai raport tidak cukup dikerjakan
dengan cara manual. Tetapi membutuhkan suatu sistem yang terkomputerisasi untuk
mengolah data dan nilai tersebut. Agar dapat menghasilkan informasi yang akurat dan
relevan, sehingga lebih meningkatkan mutu pendidikan.

1.2

Perumusan Masalah
Membuat aplikasi informasi penilaian hasil studi berbasis komputer yang dapat

menghasilkan informasi dengan cepat dan mudah sehingga dapat memudahkan kerja
para pendidik dan wali kelas di SMP Negeri 1 Puding Besar.
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini
penulis akan membahas masalah :
a. Mengentri data siswa, data guru pendidik, Wali kelas, kelas, mata pelajaran, KKM
(Kriteria Ketuntasan Minimal).
b. Informasi nilai belajar siswa yang berupa nilai siswa ( baik nilai tugas, ulangan
harian, uts, uas dan nilai raport, pengelolaan nilai siswa ini hanya dilakukan oleh
bagian tata usaha dengan monitoring guru mata pelajaran dan wali kelas.
1.3

Tujuan / Manfaat Dilakukan enelitian

a. Merancang sistem informasi penilaian hasil studi dan membuat implementasi
sistem tersebut.
b. Sebagai salah satu syarat kelulusan jenjang S1 STMIK Atma Luhur Pangkalpinang.
c. Untuk mempraktekkan ilmu yang telah dipelajari selama ini sehingga berguna bagi
perencanaan pada periode mendatang
1.4

Ruang Lingkup / Batasan Masalah
Karena permasalahan yang ada pada SMP Negeri 1 Puding Besar bukan hanya

penilaian hasil studi saja, jadi penulis membatasinya dengan hanya mengungkapkan
masalah data siswa, data guru, Wali kelas, kelas, mata pelajaran, KKM (Kriteria
Ketuntasan Minimal), nilai siswa (baik nilai tugas, ulangan harian, uts, uas dan nilai
raport ) pada SMP Negeri 1 Puding Besar.
1.5

Metode Penelitian
Dalam rangka penulisan proposal tugas akhir ini, penulis melakukan

pengumpulan bahan yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan dari system yang
sedang berjalan. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah
a.

Wawancara

Melakukan wawancara pada pihak yang berkaitan dengan alur permasalahan,
wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan penulisan yang mungkin lepas dari
pengamatan, terutama menyangkut hal-hal yang tidak rutin yang lebih banyak
menyangkut pertimbangan dan kebijaksanaan. Hal ini untuk bahan pertimbangan kearah
perbaikan dan proses yang ada.
b.

Dokumentasi
Menggunakan berbagai dokumen yang diperlukan guna menunjang terselesainya

sistem ini agar dapat menghasilkan informasi yang relevan adan akurat.
c.

Kepustakaan
Dalam Penulisan ini juga mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahandari

buku petunjuk yang dapat menunjang tersusunnya tugas akhir ini, karena buku
merupakan salah satu sumber dari ilmu pengetahuan.
d.

Analisa Terstruktur
Dalam menganalisa system ini metode yang digunakan adalah metode

pendekatan terstruktur yaitu dapat dengan menganalisa system yang sedang berjalan
dengan menggunakan diagram arus data.
1.6

Sistematika Penulisan Laporan
Untuk menjelaskan susunan tugas akhir ini, maka perlu diadakan suatu urutan

sistematika penulisannya, yang bertujuan untuk mempermudah dalam menelusuri alur
pemikiran dan analisa penelitian.

Dalam penulisannya penulis mengelompokkan

kedalam 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut :
Bab I

: PENDAHULUAN
Dalam bab ini mengemukakan tentang latar belakang bidang tugas
akhir yang ditulis, latar belakang masalah yang akan dibahas, perumusan
masalah, ruang lingkup / batasan masalah, metode penelitian yang
digunakan,

tujuan/manfaat

dilakukan

penelitian

dan

sistematika

penulisan laporan.
Bab II

: LANDASAN TEORI
Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang dipakai,
meliputi :

a. Teori-teori tentang analisa dan perancangan system.
b. Teori-teori tentang aplikasi / masalah yang dibahas.
c. Teori-teori tentang pengelolaan proyek.
Bab III

: PENGELOLAAN PROYEK
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai PEP (Project Execution Plan)
yang berisi objective proyek,
deliverables,

identifikasi stakeholders,

identifikasi

penjadwalan proyek (yang berisi : work breakdown

structure, milestone, jadwal proyek), RAB ( Rencana Anggaran Biaya),
Stuktur Tim Proyek berupa tabel RAM (Responsible Assignment
Matrix) dan skema/diagram struktur, analisa resiko (project risk) dan
meeting plan.
Bab IV

: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang struktur organisasi, jabaran tugas
dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil
solusi, analisis kebutuhan sistem usulan.

Bab V

: PENUTUP
Pada bab ini dapat dikatakan sebagai tahap terakhir dari suatu penulisan
tugas akhir ini karena akan ditarik kesimpulan berdasarkan apa yang
telah disajikan.

