
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat. 

Kemajuan teknologi informasi ini berkembang disegala aspek kehidupan yang 

meliputi aspek ekonomi, aspek sosial, dan lain – lain. Teknologi informasi adalah 

salah satu cara yang dilakukan oleh manusia dalam hal mengelola data untuk 

membuat atau menarik suatu keputusan  yang  tepat. Kemajuan teknologi 

informasi selalu dikaitkan dengan seberapa jauh suatu sistem dapat proses 

pekerjaan yang dikendalikan dan dikerjakan oleh perangkat komputer yang 

semakin maju dan berkembang. 

Perkembangan  komputer bagi sebuah instansi kini sangat membantu  para  

pegawainya dalam  menyelesaikan berbagai pekerjaan dalam hal surat – menyurat 

dan lain sebagainya, komputer sebagai alat pengolah data menjadi informasi 

terbilang baik dari sisi, tampilan, penyajian dan keamanan data. Dengan 

pemanfaatan teknologi informasi seperti komputer,  adanya komunikasi yang baik 

antara pengelola informasi juga sangat berperan dalam  suatu instansi yang 

mengutamakankecepatan dan keakuratan informasi menjadi lebih  efektif dan 

efisien. Teknologi informasi tidak kalah berkembangnya dengan teknologi  

lainnya,  sehingga teknologi informasi dengan metode apapun pada suatu instansi 

dapatditerapkan  dalam  proses  yang berlangsung. Namun terkadang tidak semua 

instansi menerapkan sistem informasi berbasis komputer dalam kegiatan kerjanya 

karena adanya beberapa faktor yang tidak  mendukung ataupun  belum  adanya  

sistem  informasi yang dirancang dan diterapkan dalam proses kegiatan kerja. 

Begitu pula pada dunia pendidikan, kini sekolah – sekolah telah menggunakan 

teknologi komputer untuk menunjang berjalannya proses kegiatan yang 

berlangsung dari  mulai  mendukung  kegiatan  belajar  mengajar  sampai  dengan 

kegiatan yang menyangkut pengelolaan data administrasi sekolah. 
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Namun dalam hal memanajemen Administrasi Kesiswaan Dan Penilaian 

Pada Sekolah Dasar Negeri 10 Air Gegas belum tersentuh dengan adanya 

teknologi informasi hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian pada SDN 10 Air Gegas untuk skripsi dengan mengangkat judul 

“Sistem Administrasi Kesiswaan Dan Penilaian Pada Sekolah Dasar Negeri 

10 Air Gegas”. Dan diharapkan dengan adanya penelitian ini kedepannya dapat 

membantu SDN 10 Desa Air Gegas dalam hal administrasi kesiswaan dan 

penilaian yang ada. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berikut merupakan permasalahan yang penulis temukan pada SDN 10 

Desa Air Gegas yang penulis angkat dalam penelitian ini : 

a. Bagaimana cara agar data – data kesiswaan dapat dicari dengan cepat tanpa 

harus membuka arsip berupa kertas yang ada? 

b. Bagaimana cara membuat sistem yang dapat mengelola data kesiswaan untuk 

membantu bagian administrasi kesiswaan dan penilaian siswa? 

c. Bagaimana cara membuat database yang dapat menyimpan data – data 

kesiswaan yang ada? 

d. Bagaimana cara agar data – data siswa dapat terus dipantau dan dilakukan 

perbaharuan data dengan cara yang lebih efektif dan efisien waktu? 

e. Apa yang harus dilakukan agar wali siswa dan siswa dalam hal melakukan 

administrasi kesiswaan yang lebih efektif dan efisien? 

 

1.3 Batasan Masalah 

a. Perancangan aplikasi administrasi kesiswaan dan penilaian pada sekolah dasar 

Negeri 10 Air Gegas. 

b. Database yang digunakan dalam perancangan aplikasi sistem administrasi 

kesiswaan dan penilaian siswa menggunakan Ms. Access. 

c. Data – data administrasi kesiswaan didapatkan dari SDN 10 Desa Air Gegas 

dalam hal merancang aplikasi sistem administrasi dan penilaian siswa. 
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d. Aplikasi ini merupakan aplikasi Offline dan aplikasi pada Desktop yang 

digunakan petugas pada SDN 10 Desa Air Gegas dalam hal memanajemen 

data – data administrasi kesiswaan dan penilaian siswa. 

e. Data – data yang digunakan dalam sistem administrasi kesiswaan ini meliputi 

data siswa, surat keterangan masuk pindahan, surat perjanjian,surat 

rekomendasi pindah, surat pelanggaran, surat keterangan mutasi, surat 

pengolahan tata tertib, surat panggilan orang tua,surat pemberhentian, data 

nilai siswa. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian 

untuk skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data Primer disebut juga data tangan pertama. Data primer diperoleh 

langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau 

alat pengambilan data, langsung pada subjek sebagai sumber informasi 

yang dicari. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data langsung pada 

sumbernya yaitu kepada Kepala dan Staff Administrasi Kesiswaan SDN 

10 Air Gegas. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder disebut juga data tangan kedua. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 

subjek penelitiannya. Biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan 

yang telah tersedia. Pada penelitian ini penulis juga mengumpulkan data 
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seperti laporan dan data dokumentasi yang berisi informasi tentang objek 

yang diteliti. 

 

b. Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara (Interview) 

Pada metode ini penulis melakukan interview atrau tanya jawab (Dialog) 

langsung dengan Kepala dan Staff Administrasi Kesiswaan SDN 10 Air 

Gegas untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti. Pedoman 

wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara tidak terstruktur 

dan wawancara yang dilakukan adalah interview bebas (ingulded 

interview). 

2. Metode observasi (Pengamatan) 

Pengalaman merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh untuk 

menyadari adanya rangsangan. Pengamatan dapat dilakukan dengan 

seluruh alat indra, tidak terbatas hanya pada apa yang dilihat. Observasi 

dapat dilakukan melalui penciuman, penglihatan, pendengaran, peraba dan 

pengecap. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data atau variabel dari sumber 

beberapa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda, dan sebagainya. Pada penelitian ini, dalam pengumpulan 

data penulis juga mencari data-data tentang objek yang diteliti seperti 

catatan kesiswaan pada buku besar, buku-buku yang berkaitan dengan 

objek, laporan serta sumber informasi lainnya. 

 

1.4.2 Metode Analisa Sistem Berorientasi Objek 

Tahapan selanjutnya yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menganalisa sistem yang ada dengan mempelajari dan mengetahui cara kerja 

sistem yang ada sekarang dimana pada penelitian ini menggunakan metodologi 
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berorientasi objek. Dengan menspesifikasi masukan-masukan yang ada, proses 

yang dilakukan, dan keluaran yang dihasilkan. Sedangkan tahapan yang dilakukan 

sebagai penunjuk proses yang berjalan diantaranya, uraian prosedur, activity 

diagram sistem berjalan, analisa masukan, analisa keluaran, identifikasi 

kebutuhan, package diagram sistem usulan, use case diagram sistem usulan dan 

deskripsi use case. 

 

1.4.3 Metode Rancangan Sistem Berorientasi Objek 

 Pada penelitian ini, metode rancangan basis data yang dipergunakan antara 

lain Entitiy Relationship Diagram (ERD), Transformasi ERD ke LRS (Logical 

Record Structure), LRS dan Transformasi LRS ke Tabel serta spesifikasi basis 

data. Sedangkan rancangan antar muka meliputi rancangan keluaran, rancangan 

masukan, rancangan dialog layar (Struktur tampilan dan rancangan layar). 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Berikut merupakan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh 

penulis : 

 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

a. Membuat perancangan sistem administrasi kesiswaan dan penilaian pada SDN 

10 Desa Airgegas. 

b. Membantu petugas yang bertugas dalam hal memenajemen data – data 

kesiswaan SDN 10 Desa Air Gegas menjadi lebih efektif dan efisien serta rapi 

dalam hal penyusunan keadministrasian data kesiswaan dan penilaian. 

c. Membantu petugas yang bertugas saat hendak mengakses kembali data – data 

administrasi kesiswaan dan penilaian pada SDN 10 Desa Air Gegas. 

 

1.5.2 Manfaat Penulisan 

Sistem yang digunakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, diantaranya: 
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a. Bagi Pihak Administrasi Kesiswaan SDN (Sekolah Dasar Negeri) 10 Desa 

Air Gegas. 

Penulis melakukan penulisan ini mengharapkan SDN 10 Air Gegas dapat 

menghasilkan Data kesiswaan yang akurat, serta dalam seluruh proses yang 

dilakukan didalam pengolahan datanya dapat mengurangi kesalahan yang 

terjadi baik dari internal maupun eksternal. Kemudian SDN 10 Air Gegas 

juga lebih aman dalam penyimpanan data karena semua data sudah tersimpan 

didalam database bukan dalam bentuk kertas (Dokumen). 

b. Bagi Siswa dan Wali Siswa 

Dengan dibuatnya sistem administrasi kesiswaan yang sudah dalam bentuk 

sistem komputer oleh penulis kedepannya siswa dan wali siswa dapat lebih 

efektif dan efesien dalam hal melakukan administrasi kesiswaan dan penilain. 

c. Bagi Penulis 

Dengan dibuatnya sistem ini, penulisan mendapatkan pengalaman dan 

wawasan yang bertambah dengan adanya penelitian ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

maslah, metode penelitian, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

BAB ini berisi Konsep dasar sistem, Konsep dasar informasi, 

Konsep dasar sistem informasi, Sistem informasi pengelolaan, 

analisa dan perancangan sistem dengan metodologi berorientasi 

objek, perangkat lunak yang digunakan, teori pendukung, analisa 

berorientasi objek, use case diagram, activity diagram, sequence 

diagram, class diagram, package diagram, perancangan 
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berorientasi objek, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft 

Access 2007, Microsoft Visio 2007 dan Rational Rose Enterprise 

Edition, teori manajemen proyek IT. 

 

BAB III PENGELOLAAN PROYEK 

BAB ini berisi PEP (Project Exucution Plan) yang beirisi objektif 

proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi deliveriables, 

penjadwalan proyek (yang berisi : work breakdown structure, 

milestone, jadwal proyek), RAM (Responsible Assigment Matriks) 

dan skema/diagram struktur, analisa resiko (project risk) dan 

meeting plan. 

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

BAB ini berisi tentang tinjauan organisasi, uraian prosesdur, 

analisa proses (Activity diagram), analisa keluaran, analisa 

masukan, identifikasi kebutuhan, package diagram, use case 

diagram, dan deskripsi use case. Sedangkan rancangan sistem 

berisi tentang class diagram, entitiy relationship diagram (ERD), 

dan spesifikasi basis data. Rancangan antar muka yang terdiri dari 

rancangan keluaran, rancangan masukan, rancangan dialog layar 

dan sequence diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

BAB ini kesimpulan dari hasil analisa dan perancangan sistem 

serta saran yang dapat dilakukan untuk menghasilkan sistem 

informasi pengelolaan data pernikahan yang cepat, tepat, akurat 

dan optimal dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik. 


