
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era teknologi informasi sekarang ini dua kata yaitu: efektif, dan efisen 

adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks terbentuknya suatu 

proses bisnis yang ideal. Proses bisnis tidak hanya dilakukan dalam perusahaan 

saja, melainkan sudah merambah ke pemerintahan tepatnya instansi-instansi 

terutama dalam bidang pendidikan khususnya. Maka dari itu banyak perusahaan 

dan instansi terkait berlomba untuk membangun sebuah sistem yang dapat 

berjalan atau beroperasi secara komputerisasi agar dapat menghasilkan sebuah 

proses bisnis yang terkontrol dengan baik.  

Pembangunan tersebut dilakukan dalam berbagai aspek kepemerintahan 

terutama dalam pendidikan yaitu pada sekolah umum (SD, SMP, SMA) maupun 

jurusan (SMK) yang memiliki perhatian yang intensif dari kalangan para elit 

pemerintah. Pendidikan sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena 

pendidikan tersebut merupakan akar dari peradaban sebuah bangsa yang mendidik 

serta menciptakan benih-benih penerus bangsa yang berkualitas. Pendidikan 

sekolah sekarang telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap orang  

agar bisa menjawab tantangan kehidupan, oleh karena pentingnya pendidikan 

sekolah tersebut, untuk mendukung agar terciptanya suatu kesesuaian dalam 

menjalankan sebuah pengaturan kegiaatan-kegiatan peserta didik dari mulai 

masuk sekolah sampai lulus sekolah, maka diperlukannya sebuah keefektifan dan 

keefisienan administrasi kesiswaan didalamnya, khususnya pada pencatatan 

sanksi pelanggaran tata tertib.   

SMA Negeri 1 Tempilang adalah salah satu sekolah menengah atas yang 

pencatatan sanksi tata tertib serta cara pelayanan yang masih menggunakan cara 

lama atau cara manual yang membuat proses berjalan sangat lama, tidak efektif, 



tidak efisien dan menghasilkan banyak permasalahan yang kompleks, baik 

masalah yang ditimbulkan dalam segi pelayanan dan prosesnya yang menciptakan 

suatu hasil yang tidak sesuai diharapkan. 

Hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan kondisi yang 

mengharuskan suatu proses bisnis berjalan dengan efektif dan efisien. Fenomena 

tersebut banyak menimbulkan pertanyaan yang pada akhirnya mendorong penulis 

untuk melakukan pembedahan pencatatan sanksi tata tertib yang beroperasi secara 

manual sehingga berbasiskan komputerisasi, berharap dengan tindakan tersebut 

dapat melakukan proses bisnis dengan baik dan cepat. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pengolahan data bimbingan dan 

konseling siswa yang dimana sering terjadi kesalahan pencatatan data. 

b. Kesulitan dalam melakukan pencarian data disebabkan terlalu banyaknya data 

yang ada dan pencarian harus dilakukan satu persatu didalam lemari arsip 

penyimpanan data. 

c. Bagaimana membuat aplikasi bimbingan konseling yang dapat menyimpan 

banyak data atau dokumen secara terkomputerisasi, akurat dan terjamin 

keamanannya 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

 Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan tersebut dan berbagai 

fenomena yang telah terjadi pada pencatatan sanksi tata tertib pada lembaga 

pendidikan SMA Negeri 1 Tempilang, maka tujuan dan manfaatnya sebagai 

berikut : 

a. Membantu pembentukan ruang pelayanan informasi yang berkualitaskan dan 

bermutu dalam pencatatan sanksi bimbingan konseling pada SMA Negeri 1 

Tempilang. 



b. Membangun sistem komputerisasi yang berbasiskan sistem informasi 

pencatatan bimbingan konseling pada lembaga pendidikan SMA Negeri 1 

Tempilang. 

c. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang penggunaan sistem informasi 

yang sedang beroperasi pada SMA Negeri 1 Tempilang khususnya dalam 

proses pencatatan Bimbingan konseling.  

1.4 Sistematika Penulisan 

Agar penulis dapat menjelaskan tentang Laporan Kerja Praktek ini secara 

terurai dengan baik, dan akurat maka penulisan disusun secara terstruktur, dan 

sistematika. Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun 

laporan kerja praktek ini sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

dan manfaat, dan sistematika penulisan dalam laporan kerja praktek 

yang dibuat ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan penjelasan tentang teori umum, sistem, dan 

informasi, perancangan, dan analisa sistem berorientasi obyek, 

Perencanaan berorientasi objek. 

BAB III  TINJAUAN ORGANISASI 

Bab ini berisi tentang profil instansi, kegiatan instansi, visi-misi 

instansi, struktur organisasi,jabaran tugas, tujuan dan fungsi 

instansi, dan lain-lain.  

BAB IV  RANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang, analisis masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan.  

BAB V    PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan pada 

bab sebelumnya, dan saran-saran dari penulis. 
 


