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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 Latar Belakang 

Jadwal mata pelajaran di sekolah merupakan aspek yang sangat penting dalam 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadwal ini bertujuan untuk 

mendukung, memperlancar, dan mempertinggi kualitas pendidikan. Secara umum, 

jadwal mata pelajaran berfungsi untuk aktivitas akademik dalam rangka 

mempertinggi kualitas mengajar dan kedisiplinan baik guru maupun siswa. Dengan 

adanya jadwal mata pelajaran kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih efektif 

dan efisien, sehingga proses belajar mengajar yang ada disekolah bisa berjalan 

dengan optimal. 

Penjadwalan mata pelajaran yang berjalan pada saat ini di SMK Negeri 1 

Pangkalpinang masih dilakukan secara manual oleh bagian kurikulum. Proses 

penentuan banyaknya kelas, banyaknya guru di sekolah dan banyaknya jam mengajar 

untuk setiap guru masih dilakukan secara manual. Alokasi dan penentuan guru 

merupakan elemen penting dalam penyusunan jadwal mata pelajaran, namun juga 

menjadi permasalahan yang umum dalam proses penyusunan jadwal mata pelajaran. 

Dengan terbatasnya jumlah guru untuk mata pelajaran yang ada, bagian kurikulum 

dituntut untuk tetap bisa melakukan penyusunan jadwal yang sesuai dengan 

kebutuhan kelas yang tersedia atau bahkan sebaliknya, dengan banyaknya guru yang 

ada, penyusun jadwal dituntut untuk memenuhi kebutuhan jam mengajar bagi guru 

yang ada, karena beberapa guru yang mungkin sudah sertifikasi dituntut untuk 

memiliki jam mengajar minimal 24 jam pelajaran. 

Permasalahan tersebut menjadi sangat kompleks karena hal ini berhubungan 

dengan jumlah guru dan jumlah kelas yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan 

pelayanan untuk siswa. Pada zaman yang telah terkomputerisasi saat ini, dibutuhkan 

sebuah sistem komputasi yang dapat digunakan untuk melakukan penyusunan 
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terhadap jadwal mata pelajaran dan jadwal ekstrakurikuler di sekolah. Hal ini 

ditujukan dengan maksud untuk mempermudah tim penyusun jadwal dalam 

melakukan penyusunan jadwal mata pelajaran di sekolah, serta dapat meminimalisir 

kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi pada saat penyusunan jadwal mata pelajaran. 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penulis akan 

mengajukan sebuah rancangan aplikasi berbasis web yang bisa membantu dalam 

penyusunan jadwal mengajar dan jadwal esktrakulikuler di SMK Negeri 1 

Pangkalpinang. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“SISTEM INFORMASI PENJADWALAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

(KBM) DAN EKSTRAKURIKULER PADA SMK NEGERI 1 

PANGKALPINANG”. Aplikasi yang akan dibuat berbasis web, dikarenakan 

kemampuan dari aplikasi berbasis web yaitu salah satunya dapat diakses dimana saja 

baik itu perangkat komputer atau perangkat seluler sehingga dapat mempermudah 

dalam mengakses jadwal mengajar dan jadwal ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 

Pangkalpinang. 

 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan identifikasi masalah 

penjadwalan kegiatan belajar mengajar (KBM) dan ekstrakurikuler pada SMK Negeri 

1 Pangkalpinang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi penjadwalan kegiatan belajar 

mengajar (KBM) dan ekstrakurikuler berbasis website pada SMK Negeri 1 

Pangkalpinang model waterfall? 

2. Bagaimana menerapkan metode berorientasi objek dan metode terstruktur pada 

penjadwalan kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler berbasis website pada 

SMK Negeri 1 Pangkalpinang? 



3  

 

 
 

 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Sistem informasi penjadwalan ini hanya digunakan sebagai media untuk 

melakukan pengaturan jadwal mengajar dan jadwal ekstrakurikuler bagi guru 

yang ada pada SMK Negeri 1 Pangkalpinang. 

2. Penelitian ini melakukan analisa dan perancangan sistem informasi penjadwalan 

kegiatan belajar mengajar (KBM) dan ekstrakurikuler pada SMK Negeri 1 

Pangkalpinang. 

 

 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk membangun sebuah sistem informasi penjadwalan kegiatan belajar 

mengajar (KBM) dan ekstrakurikuler bagi SMK Negeri 1 Pangkalpinang berbasis 

web. 

2. Untuk mempermudah bagian kurikulum di SMK Negeri 1 Pangkalpinang dalam 

melakukan penyusunan jadwal mengajar dan jadwal ekstrakurikuler yang ada di 

sekolah. 

3. Untuk mempercepat proses penyusunan jadwal mengajar dan jadwal 

ekstrakurikuler sehingga lebih efektif dan efisien. 

4. Untuk pendataan jadwal kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler supaya 

tersimpan dengan baik dalam database. 

 
 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Membantu proses penyusunan jadwal mengajar dan jadwal ekstrakurikuler yang 

dilakukan oleh bagian kurikulum di SMK Negeri 1 Pangkalpinang. 

2. Mencegah terjadinya jadwal mengajar yang bertabrakan. 
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 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyelesaian penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan tentang latar belakang yang menjelaskan 

permasalahan yang terjadi di SMK Negeri 1 Pangkalpinang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, model 

penelitian, serta berisi tentang teori-teori dasar yang 

mendasari analisis dan perancangan sistem informasi 

penjadwalan ini dimana terdapat kutipan buku maupun 

referensi lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi 

ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian 

untuk sistem yang dirancang serta tahapan model Waterfall 

sebagai pengembangan perangkat lunak, metode 

berorientasi objek dan struktur data dalam pengembangan 

perangkat lunak, dan UML (Unified Modelling Language) 

sebagai alat bantu pengembangan sistem yang digunakan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi tentang analisa masalah sistem yang 

berjalan, analisa hasil solusi, analisa kebutuhan sistem 

usulan, analisa sistem, hasil perancangan sistem yang dibuat 

untuk diimplementasikan pada SMK Negeri 1 

Pangkalpinang. 
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BAB V PENUTUP 

 Dalam bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dan 

saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem 

berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 
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