
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin 

pesat dan maju. Apalagi dalam dunia teknologi informasi yang semakin hari 

semakin menampakan kecanggihannya. Perkembangan IPTEK dapat menghasilkan 

suatu sistem informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna diberbagai instansi, 

perusahaan, atau lembaga baik swasta maupun pemerintah. Hampir seluruh 

perusahaan bahkan lembaga pendidikan di Indonesia yang sedang berkembang 

ataupun yang sudah maju menggunakan teknologi komputer dan sistem informasi 

sebagai sarana untuk mempermudah proses dalam sistem kerjanya. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berorganisasi karena 

informasi dapat memberikan bahan pertimbangan bagi manajemen dalam 

mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu informasi harus merupakan sesuatu 

yang dapat dipercaya kebenaran dan keakuratannya. Hal ini berarti bahwa informasi 

itu dapat digunakan untuk menghasilkan pengolahan data yang sebenarnya. 

Kebutuhan informasi yang cepat dan akurat merupakan salah satu hal yang penting 

tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pendidikan sebagai sarana untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas memerlukan adanya 

kemudahan dalam proses belajar mengajar. 

SMPN 2 Puding Besar Desa Saing dalam pengolahan data siswa masih 

memerlukan waktu yang cukup lama terutama dalam pencarian data siswa sering 

terjadi keterlambatan. Khususnya pada bagian Tata Usaha,  menggunakan sistem 

pengolahan data siswa yang kurang efisien dalam proses penyimpanan, pencarian, 

serta pembuatan laporan data siswa yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena 

itu, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara 

membangun program aplikasi pengolahan data siswa yang baru sebagai 

pembanding dan pelengkap sistem yang lama. 
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Berdasarkan pemikiran diatas sekaligus sebagai bukti penyesuaian terhadap 

perkembangan teknologi informasi, maka dalam pembuatan laporan ini diambil 

judul “Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Siswa 

Berbasis Desktop ( Studi Kasus SMPN 2 Puding Besar Desa Saing)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut merupakan permasalahan yang penulis temukan pada SMPN 2 

Puding Besar Desa Saing yang penulis angkat dalam penelitian ini : 

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

harus membuka arsip berupa kertas yang ada? 

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

membantu bagian pengolahan kesiswaan? 

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

perbaharuan data dengan cara yang lebih efektif dan efisien waktu? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam membuat sistem ini diperlukan pembatasan agar tidak menyimpang 

dari topik yang diambil. Pembatasan sistem tersebut dijelaskan di bawah ini :  

1.  

2. Perancangan aplikasi sistem pengolahan data siswa ini menggunakan visual 

studio 2008. 

3. Database yang digunakan dalam perancangan aplikasi sistem pengolahan data 

siswa menggunakan Ms. Access. 

4. Data – data kesiswaan didapatkan dari SMPN 2 Puding Besar Desa Saing dalam 

hal merancang aplikasi sistem pengolahan data siswa. 

5. Aplikasi ini merupakan aplikasi Offline dan aplikasi pada Desktop yang 

digunakan petugas pada SMPN 2 Puding Besar Desa Saing dalam hal 

memanajemen data – data kesiswaan. 

6. Data – data yang digunakan dalam sistem pengolahan data siswa ini meliputi 

pendataan siswa, pendataan guru, pembuatan jadwal matapelajaran, absensi 

siswa, penilaian siswa, dan laporan siswa. 
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1.4 Metodologi Penelitian 

1.4.1 Model Penelitian 

Pada penelitian ini model penelitian yang digunakan untuk mempermudah 

dalam pembuatan sistem informasi ini adalah model waterfall.  

Menurut Pressman, model waterfall adalah model klasik yang bersifat 

sistematis, berurutan dalam membangun software . Nama model ini sebenarnya 

adalah “Linear Sequential Model” . Model ini sering disebut juga dengan “classic 

life cycle” atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generic pada 

rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce 

sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang 

paling banyak dipakai dalam Software Engineering (SE). Model ini melakukan 

pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap 

demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan 

berurutan.[1] 

 

1.4.2 Metode Penelitian 

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 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. OOP (Object 

Oriented Programming). Object Oriented Programming (OOP) adalah suatu 

metode dalam pembuatan program, dengan tujuan untuk menyelesaikan 

kompleksnya berbagai masalah program yang terus meningkat.  Ada dua bagian 

penting dalam Object Oriented Programming yaitu properties dan event. 

Properties memiliki nama dan nilai, sementara event hanya memiliki nama dan 

biasanya berhubungan dengan method, behavior, function dan action. 
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1.4.3 Perangkat (Tools) yang digunakan 

Perangkat (Tools) yang digunakan pada penelitian ini adalah UML (Unified 

Modelling Language.  

Menurut Whitten & Bentley, Unified Modeling Language (UML) versi 2.0 

adalah sekumpulan konversi pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau 

menggambarkan sebuah sistem software yang terkait dengan objek.[2] 

Pada penelitian ini diagram yang digunakan adalah : 

1. Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara sistem internal, sistem 

eksternal, dan user . Dengan kata lain, secara grafik menjelaskan siapa yang 

menggunakan sistem, dan dengan cara apa user berinteraksi  

dengan sistem.  

2. Activity Diagram menggambarkan alur sequential dari aktivitas sebuah proses 

bisnis atau Use Case . Bisa juga digunakan untuk memodelkan logika yang 

digunakan sistem.  

3. Sequence Diagram menggambarkan bagaimana objek berinteraksi melalui 

pengiriman pesan (message) dalam pengeksekusian sebuah Use Case atau 

operasi tertentu.  

4. Package Diagram menggambarkan bagaimana kelas/konstruksi dari UML lain 

disusun dalam bentuk paket (berkaitan dengan paket Java atau C++ dan 

namespaces dari .NET ) dan ketergantungannya antar paket. 

 

1.4.4 IT Resources 

Elemen kritis dari jaminan kwalitas dan mempresentasikan kajian pokok 

dari spesifikasi, desain dan pengkodean atau pengujian terhadap aplikasi sistem 

informasi berdasarkan komponen. Sistem informasi yaitu pengujian model, 

pengujian output, database, teknologi dan pengujian kendali terhadap aplikasi 

sistem informasi. Sehingga memberikan sistem informasi yang kerkualitas terhadap 

SMPN 2 Puding Besar Desa Saing. Selain itu untuk pengembangan hardware dan 

software menggunakan development Software dan Hardware. 
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1.5 Manfaat dan Tujuan Penulisan 

1.5.1 Manfaat Penulisan 

Sistem yang digunakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, diantaranya: 

1. Bagi Pihak Pengelola Data Kesiswaan SMPN 2 Puding Besar Desa Saing 

Penulis melakukan penulisan ini mengharapkan SMPN 2 Puding Besar Desa 

Saing 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.  

2. Bagi Siswa dan Wali Siswa 

Dengan dibuatnya sistem pengelolaan data siswa yang sudah dalam bentuk 

sistem komputer oleh penulis kedepannya siswa dan wali siswa dapat lebih 

efektif dan efesien dalam hal melakukan administrasi kesiswaan. 

3. Bagi Penulis 

Dengan dibuatnya sistem ini, penulisan mendapatkan pengalaman dan 

wawasan yang bertambah dengan adanya penelitian ini. 

4. Bagi Penelitian Lanjut 

Dengan dibuatnya sistem ini, penulis berharap para peneliti lanjut dapat 

mengembangkan apa yang belum sempurna dari penelitian ini. 

 

1.5.2 Tujuan Penelitian 

1. Membuat perancangan sistem pengelolaan data siswa pada SMPN 2 Puding 

Besar Desa Saing. 

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

kesiswaan SMPN 2 Puding Besar Desa Saing menjadi lebih efektif dan efisien 

serta rapi dalam hal pengelolaan data siswa. 

3. Membuat Aplikasi dengan database agar pembaharuan data dapat dengan 

mudah dilakukan serta lebih efektif dan efisien terhadap waktu. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian berikut 

ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 

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, package diagram, perancangan berorientasi 

objek, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft Access 

2007. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

  BAB ini berisi bahan dan alat, model dan perancangan 

penelitian, langkah-langkah dalam penelitian, metode 

penelitian yang akan digunakan serta analisa hasil 

sementara dalam penelitian. 

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 
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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 pengelolaan data yang cepat, tepat, 

akurat dan optimal dalam meningkatkan kinerja yang 

lebih baik. 

  


