
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dunia menjadi serba

mudah, dan berkat dukungan teknologi informasi terbukti bahwa mekanisme kerja

yang panjang dan berulang menjadi efektif dan efisien. Teknologi infromasi dan

komputer memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran aktivitas

pekerjaan didalam suatu instansi, tanpa terkecuali instansi-instansi pemerintah

salah satunya yaitu didalam dunia pendidikan sebagai pusat generasi penerus

bangsa yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi.Cara pengaturan data

dengan menggunakan sIstem basis data (database system) yang selama ini telah

mendukung kinerja banyak instansi, serta dengan kemajuan teknologi yang sangat

pesat, kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas baik.

Sumber daya manusia yang semakin pesat menjadikan teknologi informasi

sangat dibutuhkan dalam suatu instansi/ perusahaan Dibalik itu semua,

pembangunan sebuah sistem informasi didalam suatu pendidikan tersebut selama

ini masih beroperasi secara manual dan harus dikembangkan lebih modern agar

dapat beroperasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sistem yang

sudah terkomputerisasi. Semua dapat terjadi jika adanya perhatian dari pemerintah

terhadap sistem pendidikan yang ada pada sekolah-sekolah seperti SD, SMP,

SMA/SMK. Pendidikan merupakan hal yang terpenting untuk kehidupan ini.

Pendidikan telah menjadi suatu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia

terutama anak-anak, berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak

mendapatkannya  dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya karena

dengan adanya pendidikan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang

berkualitas dan berkompetensi.

Pentingnya pendidikan tersebut sebagai pendukung terciptanya suatu

kesesuaian dalam menjalankan sebuah kegiatan siswa-siswa maka sangat
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dibutuhkan suatu system administrasi kesiswaan untuk menunjang keefektifan dan

keefesienan disekolah tersebut.

Administrasi kesiswaan mencakup proses penyelenggaraan usaha kerja

sama dalam bidang kesiswaan agar tercapainya tujuan-tujuan pendidikan

disekolah secara maksimal sehingga peningkatan mutu kegiatan dapat tercapai

sesuai dengan visi dan misi tujuan sekolah secara keseluruhan. Tata Tertib

disusun secara teratur serta sebagai pemberi petunjuk bagi penyelenggara,

sehingga mendukung tercapainya tujuan sekolah. Siswa yang berperan sebagai

anggota dari sekolah memiliki hak dalam memperoleh pembelajaran, mengikuti

kegiatan-kegiatan yang ada disekolah, bimbingan serta dapat menggunakan

fasilitas sekolah dan sebagainya. Selain itu siswa juga dituntut dalam

melaksanakan kewajibannya yaitu mengikuti pelajaran dan menaati tata tertib

yang berlaku.

Tata Tertib memiliki fungsi yaitu membantu pendidikan pembelajaran

yang ada disekolah yang sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional sebagai

akses penyalur kegiatan kesiswaan dari mulai masuk sekolah hingga lulus

sekolah. SMP Negeri 1 Pangkalpinang merupakan salah satu sekolah yang sistem

Administrasi Kesiswaan masih menggunakan proses yang manual sehingga

membuat proses menjadi lama dan menimbulkan banyaknya permasalahan baik

dari segi proses pelayanan, penyimpanan data maupun sampai hasil yang tidak

sesuai dengan keinginan yang diharapkan dari proses tersebut. Hal ini sangat

bertolak belakang dengan kondisi dimana seharusnya proses bisnis dapat berjalan

dengan efektif dan efisien yang menimbulkan banyaknya pertanyaan sehingga

mendorong penulis untuk menganalisa dan merancang sistem pendataan siswa

yang masih beroperasi secara manual agar dapat dikembangkan ke sistem yang

berbasis komputerisasi sehingga proses bisnis yang dilakukan dapat berjalan

dengan cepat dan baik.

1.2 Masalah
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 1

Pangkalpinang, sistem administrasi kesiswaan secara tidak langsung memiliki

permasalahan-permasalahan, antara lain :

a) Dalam satu pekerjaan masih ditangani oleh 2 orang yang cara pekerjaannya

masih bersifat manual, sehingga dapat membuat sistem administrasi

kesiswaan tidak berjalan secara baik

b) Sering terjadinya data ganda sehingga mempersulit dalam mencari data-data

yang dibutuhkan karena tidak teraturnya proses kerja.

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada sistem pendataan siswa di

SMP Negeri 1 Pangkalpinang, maka dirumuskan beberapa tujuan sebagai berikut :

a) Merancang sistem informasi administrasi kesiswaan di SMP Negeri 1

Pangkalpinang.

b) Untuk mengetahui Sistem Informasi yang sedang berjalan di SMP Negeri 1

Pangkalpinang.

c) Seluruh data-data pendataan siswa disimpan dalam satu berkas didatabase

dengan akurat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulis dapat menjelaskan tentang laporan kerja praktek secara baik dan

akurat harus berdasarkan sistematika penulisan yang terstruktur. Adapun

sistematika penulisan yang harus digunakan untuk menyusun laporan kerja

praktek adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, masalah, tujuan dan sistematika

penulisan pada laporan kuliah praktek yang dibuat.

BAB II LANDASAN TEORI


