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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini perkembangan teknologi internet berkembang semakin pesat dan 

salah satu contoh teknologi yang efektif untuk penyebaran informasi karena 

internet merupakan sarana komunikasi yang bersifat global. Memudahkan kepada 

siapapun untuk mengakses semua informasi dimana dan kapan saja. Salah satu 

instansi yang terkena dampak perkembangan teknologi informasi adalah sekolah. 

Sekolah merupakan instansi pendidikan nasional yang berperan penting dalam 

kemajuan bangsa. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, sarana 

dan prasarana pendidikan pun harus mengikuti perkembangan yang ada untuk 

mendukung kualitas pendidikan. Sehingga memungkinkan setiap orang dengan 

mudah melihat informasi sekolah, hal ini memudahkan kepada semua orang untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan serta melakukan berbagai macam 

komunikasi. Salah satunya SMP N 2 Lubuk Besar merupakan suatu instansi 

pendidikan yang ada di Lubuk Besar khususnya di daerah Bangka Tengah. 

Sekolah ini telah menjadi salah satu sekolah unggulan di Bangka Tengah serta 

mampu bersaing dengan sekolah unggulan lainnya. Dan serta didukung oleh para 

staf pengajar yang mumpuni dan layak diperhitungkan.  

Pada Sekolah SMP N 2 Lubuk Besar Pengolahan nilai siswa dapat 

dipadukan dengan teknologi informasi yang akan menghasilkan sebuah produk 

sistem informasi yang lebih efisien. Kebanyakan sekolah masih menggunakan 

cara manual dalam hal pengolahan nilai siswa dan penyampaian informasinya. 

Seperti yang terjadi pada SMP N 2 Lubuk Besar dimana bagian kurikulum harus 

menunggu terlebih dahulu semua data dari masing-masing wali kelas barulah 

dilakukan proses pengerjaannya. Hasil kemudian disimpan pada lembaran kertas 

yang ditaruh secara terbuka pada rak lemari. Dalam hal ini penulis akan membuat 

sebuah Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Nilai Pada SMP N 

2 Lubuk Besar Berbasis Aplikasi Dekstop untuk mempermudah pekerjaan dalam 

membuat laporan nilai siswa nantinya. Berdasarkan identifikasi diatas masih 
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ditemukan beberapa masalah yang sering terjadi dalam pengolahan nilai siswa, 

yaitu kekeliruan dalam merekap nilai dan data-data mengenai siswa yang sering 

mengalami keterlambatan saat adanya update data karena terlalu banyaknya 

jumlah siswa serta belum adanya media penyimpanan data yang baik karena 

hanya tersimpan dalam bentuk dokumen dan tersusun dalam sebuah rak lemari 

disekolah. Dengan pertimbangan tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk 

menyusun skripsi dengan mengambil judul “Analisa dan Perancangan Sistem 

Informasi Pengolahan Nilai Pada SMP N 2 Lubuk Besar Berbasis Aplikasi 

Dekstop” tersebutlah yang mendasari penulis untuk memilih judul tersebut dan 

sebagai usaha untuk dapat memberikan solusi atau jalan keluar atas kerumitan 

masalah yang ada di dalam perancangan sistem informasi berbasis aplikasi 

dekstop pada SMP N 2 Lubuk Besar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

a. Pengolahan data nilai siswa masih dilakukan dengan cara manual sehingga 

dalam pemeriksaan dan pencarian data memerlukan waktu yang cukup 

lama.  

b. Dalam pembuatan laporan nilai siswa masih menggunakan sistem yang 

masih manual sehingga kurang efisien dan efektif, serta memungkinkan 

terjadinya kesalahan.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan, maka perlu 

dibuat batasan masalah, yaitu : 

a. Sistem yang dirancang hanya membahas pengolahan nilai siswa yang 

meliputi data siswa, data guru, nilai siswa,dan data mata pelajaran. 

b. Adapun sistem yang digunakan menggunakan bahasa pemograman 

Microsoft Visual Studio 2008 dan Microsoft Acces 2007.   
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1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut. Data-data dalam skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

a. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan skripsi 

ini, yaitu melalui : 

1) Wawancara 

Melakukan wawancara secara langsung kepada pihak sekolah, 

seperti : kepala sekolah, staff TU, dan Pegawai yang di sekolah SMP 

N 2 Lubuk Besar. Untuk memperoleh data-data informasi dalam 

bentuk tanya jawab kepada orang yang terlibat langsung. 

2) Observasi (Observation) 

Data yang diperoleh dengan cara penulis melakukan peninjauan 

secara langsung ke SMP N 2 Lubuk Besar, sehingga dapat diperoleh 

gambaran mengenai pelaksanaan prosedur sistem. 

3) Studi Kepustakaan 

Data yang diperoleh dengan cara ini bersifat teori, bisa didapat 

dari buku-buku, modul dosen, koran, dan ilmu pengetahuan lainnya 

yang relevan sebagai landasan yang mendukung dalam penulisan 

skripsi ini. 

 

b. Metode Analisa Sistem 

Salah Satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan 

analisa object oriented. Pendekatan object oriented dilengkapi dengan alat - 

alat teknik pengembangan sistem, sehingga hasil akhirnya akan 

menghasilkan sistem object oriented yang dapat didefinisikan dengan baik 

dan jelas. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, yaitu : 

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa 

yang dikerjakan sistem yang ada. 
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2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang 

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran 

yang dihasilkan. 

Adapun tahapan - tahapan pada analisa sistem antara lain : 

1) Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau 

workflow sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas didalam suatu 

proses. 

2) Analisa Dokumen Keluaran 

Analisa dokumen keluaran digunakan untuk menganalisa dokumen- 

dokumen keluaran yang dihasilkan sebuah sistem. 

3) Analisa Dokumen Masukan 

Analisa dokumen masukan digunakan untuk menganalisa dokumen - 

dokumen masukan yang dihasilkan sebuah sistem. 

4) Use case Diagram 

Usecase diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. 

5) Use case Description 

Use case description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai use case diagram. 

 

c. Metode Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem baru yang diusulkan dengan disertai rancangan database dan 

spesifikasi program. 

 Berikut adalah tahapan - tahapan pada perancangan sistem, yaitu : 

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data dalam 

basis data berdasarkan obyek - obyek dasar data yang mempunyai 

hubungan antar relasi. 
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2) Logical Record Strukture (LRS) 

LRS terdiri dari link - link di antara tipe record. Link ini menunjukkan 

arah dari satu tipe record lainnya. 

3) Tabel / Relasi 

Tabel / Relasi digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan 

model konseptual secara terperinci dengan adanya primary key dan 

foreign key. 

4) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada 

pada model konseptual secara detil. 

5) Rancangan Dokumen Keluaran 

Rancangan dokumen keluaran merupakan informasi yang akan 

dihasilkan dari keluaran sistem yang dirancang. 

6) Rancangan Dokumen Masukan 

Rancangan dokumen masukan merupakan data yang dibutuhkan untuk 

menjadi masukan sistem yang dirancang. 

7) Rancangan Layar Program 

Rancangan layar program merupakan bentuk tampilan sistem layar 

komputer sebagai antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan 

dari sistem yang dirancang. 

8) Sequence Diagram 

Sequence diagram untuk menggambarkan interaksi antar obyek di 

dalam dan di sekitar sistem ( termasuk pengguna, display, dan 

sebagainya ) berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. 

9) Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas dan 

obyek beserta hubungan satu sama lain. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem 

informasi pengolahan nilai siswa agar dapat memecahkan permasalahan yang ada 

di SMP N 2 Lubuk Besar, sehingga : 

a. Dapat merancang sebuah sistem informasi untuk mendukung kegiatan 

pengolahan nilai siswa pada SMP N 2 Lubuk Besar. 

b. Dapat meningkatkan mutu belajar dan kualitas pelayanannya pada sekolah 

tersebut agar lebih baik serta terkelola dengan teratur. 

c. Dapat memperbaiki sistem pengolahan dan penyampaiaan yang masih 

manual di SMP N 2 Lubuk Besar  menjadi sistem yang terkomputerisasi. 

d. Dapat memberikan informasi yang lebih tepat dan akurat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai materi skripsi 

ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab yang terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Latar belakang, 

Perumusan masalah, Batasan masalah, Metode penelitian,  

Tujuan penelitian,  Sistematika penulisan. 

 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai berbagai landasan teori 

dan teori pendukung yang digunakan untuk mendukung judul 

skripsi yang diambil. 

 

BAB III : PENGOLAHAN PROYEK 

Bab ini berisi tentang kegiatan proyek dari skripsi ini, yaitu PEP 

(Project Execution Plan), RAB (Rencana Anggaran Biaya), 

Struktur Tim Proyek berupa tabel RAM (Responsible Assigment 

Matrix), Skema/diagram struktur, Analisa resiko dan Meeting 

Plan. 
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BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai struktur organisasi, 

jabatan tugas, dan wewenang, analisis sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan,rancangan 

basis data, dan rancangan antar muka, dan rancangan class 

diagram. 

 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan pada bab-bab 

sebelumnya dan saran dari penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


