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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat, hampir 

semua sektor kehidupan saat ini memanfaatkan teknologi informasi untuk 

mendukung pekerjaan operasional supaya menjadi lebih baik. Dunia 

pendidikan juga tidak mau ketinggalan mengikuti perubahan dan perkembangan 

teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem 

pendidikan dan meningkatkan kepuasan kepada masyarakat. Dengan 

meningkatnya kualitas sistem pendidikan diharapkan terjadi peningkatan minat 

bagi calon siswa untuk memilih instansi pendidikan tersebut.  

Dinas pendidikan adalah satu institusi penting dalam dunia pendidikan 

yang merupakan perwakilan pelayanan kementrian pendidikan di wilayah 

provinsi, kabupaten, dan kotamadya. Beberapa urusan pendidikan mulai dari 

kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, personal, dan lain sebagainya merupakan 

tanggung jawab dari dinas pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

sebagaimana yang diinginkan. Dinas pendidikan mempunyai fungsi sebagai 

perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan, pembinaan 

terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan. Dinas pendidikan 

berkewajiban untuk memberikan fasilitas kepada sekolah-sekolah agar program 

dan kegiatan yang telah direncanakan benar-benar tercapai. Meningkatnya 

penggunaan teknologi informasi, khususnya software technology, dapat membawa 

instansi pendidikan untuk melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih ber- 

kualitas, akurat, dan tepat waktu.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperoleh temuan bahwa pengolahan data di 

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menggunakan 

teknologi basis data sehingga kurang efektif dalam pencarian data apabila data 
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tersebut dibutuhkan secara mendesak. Selain itu pendataan peserta lomba tingkat 

SMK belum terorganisir dengan baik, sehingga distribusi perlombaan siswa di 

masing-masing sekolah belum merata. Pendataan cabang lomba, peserta lomba 

dan juara lomba masih bersifat konvensional seperti mendata secara manual 

dalam program pengolah kata (Ms.Word). Penentuan jumlah peserta lomba dari 

beberapa sekolah yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota tidak sesuai 

dengan jumlah peserta lomba di sekolah tersebut. Kelengkapan persyaratan 

peserta lomba tingkat SMK masih terarsip manual dalam lembaran kertas yang 

memungkin hilang, dan rusak. Kurangnya informasi mengenai perlombaan siswa 

tingkat SMK di masing-masing sekolah menyebabkan dinas pendidikan kesulitan 

untuk medapatkan data pemenang lomba dari setiap mata lomba yang berbeda. 

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, dinas pendidikan 

dapat memanfaatkan teknologi komputerisasi dan jaringan teknologi informasi 

untuk mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan 

menggunakan suatu sistem informasi kependidikan yang dapat diakses secara 

global sehingga mampu secara cepat dan tepat mengolah data kependidikan dari 

masing-masing sekolah. Sistem informasi yang dikembangkan ini diupayakan 

agar dapat meningkatkan pelayanan di dinas pendidikan provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung supaya lebih responsif, inovatif, efektif, dan efisien. 

Berdasarkan hasil observasi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitng yang peneliti lakukan diperoleh hasil bahwa pada saat ini, 

distribusi informasi perlombaan tingkat SMK yang dilakukan masih kurang 

efektif. Staf bidang SMK masih menggunakan pengelolaan data perlombaan 

tingkat SMK secara manual yakni semua dokumen penting yang mendukung 

perlombaan, peserta lomba, persyaratan peserta lomba, dan juara lomba hanya 

terarsip dalam lembaran kertas dan pendataan belum terintegrasi hanya 

menggunakan aplikasi pengolah kata (Ms.word) sehingga kurang efektif dan 

efisien. Hal ini dinilai kurang efektif karena semua dokumen penting perlombaan 

tingkat SMK bisa saja hilang, rusak ataupun terbakar karena suatu hal yang tidak 

diinginkan. Selain itu pendataan secara manual juga dinilai kurang efisien dan 

pengolahan data cenderung masih lambat. Pengelolaan data perlombaan tingkat 
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SMK yang dimaksud adalah dokumen perserta lomba, persyaratan peserta lomba, 

pelaksanaan kegiatan lomba dan juara lomba. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung juga berkeinginan memiliki sistem informasi 

distribusi perlombaan tingkat SMK yang diakses secara internal yang 

memudahkan staf bidang SMK dalam melakukan pendataan dokumen perlombaan 

tingkat SMK. Belum adanya sistem informasi pengelolaan data perlombaan 

tingkat SMK mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya akibat dari sistem yang 

tidak memiliki fitur-fitur dan fungsionalitas yang bermanfaat dan sesuai. Suatu 

sistem informasi yang dibuat harus efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Oleh 

sebab itu Sistem Informasi distribusi perlombaan tingkat SMK ini juga akan diuji 

kelayakan agar sistem terjamin kualitasnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pada penelitian ini 

penulis membangun sistem perancangan yang akan diimplementasikan dalam 

penelitian berikut “Pengembangan Sistem Informasi Management 

Perlombaan Tingkat SMK Studi Kasus Dinas Pendidikan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dengan Metode FAST” karena penggunaan dan 

cara aksesnya yang begitu mudah sehingga sangat efektif untuk membantu 

mengelola suatu data perlombaan tingkat SMK untuk menunjang kelancaran 

distribusi perlombaan ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten atau kota 

Pangkalpinang pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

1.2 RumusanMasalah 

Dari uraian latar belakang masalah maka dapat diuraikan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis Pengebangan Sistem Informasi Managemen 

Perlombaan Tingkat SMK pada  Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung? 

2. Bagaimana penerapan Pengembangan Sistem Informasi Managemen 

Perlombaan Tingkat SMK pada  Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung menghasilkan informasi yang efektif? 
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3. Bagaimana memenuhi kebutuhan informasi untuk mengoptimalkan kerja staf 

bidang SMK dalam pengelolaan dokumen pelaksanaan perlombaan tingkat 

SMK?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 

membatasi ruang lingkup masalah Pengembangan Sistem Informasi Management 

Perlombaan Tingkat SMK pada  Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung antara lain: 

1. Pembuatan surat pemberitahuan perlombaan 

2. Pembuatan undangan Cabdin 

3. Tandan terima pemberkasan 

4. Pendataan Peserta Lomba  

5. Pembuatan SK Penetapan Lomba 

6. Pembuatan SK Pemenang 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, dapat dituliskan tujuan penelitian yang 

akan dilakukan sebagai berikut: 

1. Mengembangkan Sistem Informasi Management Perlombaan Tingkat SMK 

pada  Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat 

mendukung kelancaran pelaksanaan perlombaan tingkat SMK. 

2. Menjamin kualitas Sistem Informasi Management Perlombaan Tingkat SMK 

pada  Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar sesuai 

dengan standar yang berlaku. 

Adapun manfaat dari pengembangan Sistem Informasi Management Perlombaan 

Tingkat SMK pada  Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan Sistem Informasi Management Perlombaan Tingkat SMK 

pada  Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini diharapkan 
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dapat meningkatkan pengelolaan data peserta, kegiatan, persyaratan 

perlombaan tingkat SMK agar dapat dikontrol dengan baik. 

b. Pengembangan Sistem Informasi Management Perlombaan Tingkat SMK 

pada  Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat 

menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang dapat dikembangkan 

kembali nantinya. 

c. Mempermudah pengelolaan dokumen kegiatan pelaksanaan perlombaan 

tingkat SMK. 

d. Mempermudah dalam pembuatan dokumen kegiatan pelaksanaan perlombaan 

tingkat SMK. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar penulis dapat menjelaskan tentang penelitian ini secara terurai 

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

sistematika. Adapun sistematika penulisan penelitian yang digunakan adalah 

terdiri dari: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijabarkan latar belakang masalah yang akan dibahas, 

perumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian yang 

digunakan, tujuan/manfaat dilakukannya penelitian, dan sistematika 

penulisan laporan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-

teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. 

Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software (komponen) yang 

digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian. 

Pada bab ini, uraian teori yang digunakan adalah uraian pendukung 

sesuai dengan topik skripsi yang diambil. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metodologi yang digunakan, serta model 

yang diambil dan langkah-langkah yang berkaitan dengan penelitian 

yang digunakan. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab Pembahasan terdiri dari 2 bagian utama yaitu : tinjauan umum dan 

uraian. Tinjauan umum berisi tentang gambaran umum objek 

penelitian disertai struktur organisasi, tugas dan wewenang. Uraian 

berisi analisa proses bisnis, Activity Diagram, Analisa Masukan, 

Analisa Keluaran, Identifikasi Kebutuhan, Use Case Diagram, 

Deskripsi Use Case, Rancangan Layar, Rancangan Masukan, 

Rancangan Keluaran, ERD, Transformasi ERD ke LRS, LRS, 

Spesifikasi Basis Data, Sequene Diagram, Class Diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mengemukakan 

kembali masalah penelitian (mampu menjawab pertanyaan dalam 

rumusan masalah), menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan 

akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat (dikerjakan), 

layak untuk digunakan (diimplementasikan). Saran merupakan jalan 

keluar untuk mengatasi masalah (kelemahan yang ada), saran yang 

diberikan tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian (untuk objek 

penelitian maupun pembaca yang akan mengembangkan hasil 

penelitian). 

 

 

 

 

 

 


