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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mencermati dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, 

menunjukkan bahwa betapa pentingnya peranan informasi bagi suatu organisasi, 

apalagi dalam suatu organisasi yang membutuhkan informasi berskala besar 

secara tepat, cepat dan akurat. Teknologi informasi berperan penting pada semua 

aspek kehidupan terutama bagi mereka yang menekuni dunia kerja. Komputer 

adalah salah satu alat alternatif teknologi yang dapat diandalkan. Dari kemajuaan 

teknologi komputer ini jika dikaitkan dengan kemajuan teknologi pendidikan 

yang  dibuat dan dikembangkan oleh manusia dalam mempermudah setiap 

pekerjaan dan urusan. Terutama bagi guru matapelajaran untuk membuat 

kurikulum pengajaran, jadwal pelajaran sekolah, membuat daftar nama siswa, 

membuat daftar nilai siswa yang kesemuanya itu berperan penting demi 

kelancaran dalam prosespengolahan data kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Sekolah Dasar(SD) 13Lubuk Besar yang terletak di desa batu beriga 

kecamatan lubuk besar kabupaten bangka tengah merupakan SD negeri yang telah 

berdiri dari tahun 1979 dan sampai saat ini masih menggunakan sistem manual 

dan sering menganggu kegiatan atau proses pencarian data dimana saat data 

diperlukan data yang diperlukan hilang. 

Dengan adanya perkembangan teknologi komputer, penulis tertarik untuk  

membuat suatu sistem yang dapat menunjang pekerjaan guru dalam Kegiatan 

Belajar Mengajar pada sekolah Dasar  di kepulauan Bangka Belitung khususnya 

di SD 13 Lubuk Besar, yang selama ini aktifitas pengolahan data KBM masih 

belum terstruktur dan pengentrian nilai siswa dilakukan secara manual dengan 

cara mencatat setiap nilai siswa kedalam buku penilaian siswa yang dipegang oleh 

setiap guru matapelajaran. Selain itu juga pembuatan jadwal dan pengentrian buku 

kemajuan kelas juga masih dilakukan secara manual dan belum terstruktur. 

Dengan penyimpanan manual secara mengelompok dapat memungkinkan data 
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hilang, rusak dan menyulitkan dalam melakukan perhitungan dan pencarian data 

jika suatu waktu diperlukan. Ditinjau dari masalah diatas, maka dibutuhkan suatu 

sistem informasi yang dapat membantu dalam melakukan pengarsipan dokumen 

nilai siswa. Sistem informasi pengolahan data kegiatan belajar mengajar ini 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan dan keamanan dokumen yang 

diarsipkan. Diharapkan dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi 

untuk pengarsipan ini dapat merubah sistem kinerja setiap guru matapelajaran 

agar mempermudah pengolahan data kegiatan belajar mengajar (KBM) di 

sekolah, dengan harapan memudahkan pihak-pihak yang bersangkutan  dalam 

mencari informasi. 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah yang dihadapi pada pengolahan data kegiatan belajar mengajar 

pada SD 13Lubuk Besar adalah pengolahan data yang masih dilakukan secara 

manual. Adapun permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini sebagai berikut 

: 

a. Bagaimana membangun sistem informasi pengolahan data kegiatan belajar 

mengajar (KBM) secara terkomputerisasi. 

b. Rancangan database seperti apa yang sesuai untuk membangun sistem 

informasi pengolahan data kegiatan belajar mengajar (KBM). 

c. Rancangan sistem informasi seperti apa yang diperlukan untuk membangun 

sistem informasi pengolahan data kegiatan belajar mengajar (KBM). 

d. Bagaimana mempermudah dan memperlancar pengolahan data kegiatan belajar 

mengajar (KBM). 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah dengan tujuan 

agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari pembahasan. Adapun 

batasan masalah tersebut yaitu hanya membahas suatu aspek pengolahan data 

kegiatan belajar mengajar (KBM), mulai dari proses pendataan siswa, pendataan 

guru, pendataan  mata pelajaran ,  guru mendapatkan jadwal sampai dengan 
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gurumengajar sesuai dengan jadwal yang diberikan, proses  penyimpanan data 

siswa perkelas kedalam absensi, Proses pembuatan nilai siswa dalam bentuk 

rekapitulasi nilai siswa yang di masukkan kedalam rapot siswa, dan proses 

pembuatan laporan Kegiatan Belajar Mengajar. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan informasi-

informasi atau data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun 

penulisan skripsiini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu mendapatkan data dengan cara : 

a. Observasi 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati 

langsung sistem yang ada di SD 13 Lubuk Besar. 

b. Wawancara 

Mempelajari   dan   menganalisa   sistem   yang   sedang   berjalan   serta 

mendapatkan  data  langsung  dari  sumbernya  dengan  tanya  jawab,  dan 

wawancara   diharapkan   informasi   yang   diperoleh   benar-benar   dapat 

dipertanggung jawabkan atas pernyataan yang diajukan. 

c. Studi Kepustakaan 

Penulis mempelajari dan mengumpulkan materi- materi yang di gunakan 

sebagai petunjuk  dalam penulisan skripsi.  

 

1.4.2 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 didapat sistem yang Object 

Oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Kegiatan yang dilakukan 

pada tahap ini adalah: 
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a. Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis sistem 

yang  sedang berjalan guna mengidentifikasikan permasalahan-

permasalahan yang ada. 

b. Analisa dokumen, yaitu menspsifikasikan masukan yang digunakan, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang 

dihasilakan, guna memahami kebutuhan dan dokumen-dokumen 

baru. 

 

Penulis menggunakan beberapa diagram Unified Modelling Langguage 

(UML) sebagai alat bantu dalam menghasilkan sistem untuk mendiskripsikan 

proses bisnis sistem yang sedang berjalan serta mendiskrisikan konsep sistem baru 

yang akan dikembangkan dimana sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan 

solusi-solusi dari permasalahan yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem. 

Beberapa diagram tersebut adalah  Activity Diagram, Use Case Diagram, Use 

Case Description. 

1.4.3 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. 

Alat Bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah Entity 

Relationship Diagram (ERD), Transformasi Diagram ER ke LogicalRecord 

Structure, Logical Record Structure(LRS),Tabel (Relasi), Spesifikasi Basis Data, 

Rancangan dokumen masukan, Rancangan dokumen keluaran, Rancangan layar, 

Class diagram, Sequence diagram. 

1.5 TujuanPenelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi instansi, membantu mempermudah pekerjaan dalam pengolahan data 

KBM dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem 

informasi pengolahan data kegiatan belajar mengajar (KBM) menggunakan 

bahasa pemrograman Vb. Net2008 dan hasil penelitian dapat dijadikan 
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sarana untuk menyusun kebijakan baru dalam pengolahan data kegiatan 

belajar mengajar (KBM) dimasa yang akan datang. 

b. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini sebagai sarana untuk 

memberikan dorongan bagi putra bagi putra -putrinya agar lebih giat belajar 

untuk mencapai hasil yang lebih baik dan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

acuan dalam memecahkan problema pendidikan. 

c. Bagi peneliti 

1) Menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi pengolahan data 

kegiatan belajar mengajar(KBM)yang terkomputerisasi. 

2) akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai 

sistem informasi kegiatan balajar mengajar dan untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan peneliti dalam menerapkan teori yang telah 

diperoleh di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang sesungguhnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap pelaksanaan yang 

disusun dalam beberapa bab sebagai berikut :\ 

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan 

penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dibahas tentang dasar-dasar teori yang digunakan 

dalam pembuatan aplikasi ini. 

BAB III : PENGELOLAAN PROYEK 

Dalam bab ini berisi uraian secara rinci tentang pengelolaan proyek 

dan rencana manajemen proyek. 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi uraian rinci tentang analisa sistem berjalan dan hasil 

yang didapatkan dalam penelitian.  



 

6 
 

BAB  V  : PENUTUP 

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran 

yang dapat diberikan yang berhubungan dengan penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


