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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkebangan dunia globalisasi yang seiring majunya ilmu  IT ( informasi
technologi) yang semakin mutahir mampu mempengaruhi pola pikiran manusia kearah
yang lebih rasional. Perkembangan pengetahuan dan wawasan informasi dan technologi
mengharuskan proses bisnis harus berjalan dengan efektif dan efisien. Efektif dan efisien
merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan yang merupakan faktor penentu sebuah
proses bisnis yang terintegrasi. Proses bisnis yang terintegrasi sangat diperlukan di segala
aspek-aspek kehidupan manusia baik aspek dalam kepemerintahan maupun yang ada
dalam kubus wisaata. Pendidikan merupakan salah satu aspek kepemerintahan yang
sangat penting untuk diperhatikan tingkat ke efisienan dan keefektifan dalam
menjalankan setiap proses-proses atau kegiatan-kegiatan kependidikan didalam nya.
Terlepas dari berbagai permasalahan yang telah terjadi tentu saja lingkungan sekolah
adalah aspek utama yang sangat penting. Faktor penentu paling utama dalam
keberhasilan dan kesuksesan belajar siswa siswi dalam lingkungan sekolah, untuk
mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering timbul.
Didalam atministrasi khusus nya atministrasi pembeajaran, tentu saja pihak sekolah
dituntut untuk menggunakan sistem kerja yang cepat dan tepat untuk mendukung
pelayanan, pengolaan dan siswa dan guru, dan karyawan pengolaan nilai siswa dan
jadwal yang sangat di perlukan oleh sekolah tersebut.

Sekolah merupakan salah satu sarana penunjang pendidikan yang memiliki fungsi
yang sangat penting dan sangat vital sebagai tempat untuk mencari ilmu dan menambah
wawasan. Sekolah juga merupakan tempat berinteggrasi antar murid dengan guru serta
berperan penting sebagai tempat untuk mendidik dan melatih siswa dengan tujuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa.Sebabagai salah satu studi kasus sekolah menengah
pertama di kec, Namang SMP negeri 1 Namang yang memiliki peran dalam ilmu
pengembangan ilmu pengetahuan wawasan dan informasi, selama ini semua proses
penyampaian informasi serta pembelajaran pada SMP Negeri 1 Namang masih bersifat
manual belum terintegritas dan terkomputerisasi. Dengan kata lain bahwa proses blajar
mengajar dan penyampaian informasi antar siswa dengan guru hanya dapat dilakukan
dengan cara terjadi nya pertemuan antar siswa dengan guru di dalam kelas.

Berdasarkan uraian diatas masih di temukan masalah yang sedemikian kompleks yang
sering terjadi dalam pengolaan data siswa yaitu kekeliruan rekap data nilai dan data –
data mengenai siswa yang sering terjadi tumpang tindih data. Atas pertimbangan tersebut
pentignya pembuatan aplikasi pembelajaran akademik yang dapat memberikan
kemudahan dalam mengelola sumber informasi dan dapat meningkatkan kinerja pada
sekolah yang lebih terkomputerisasi maka dari itu penulisan tertarik untuk melakukan
penelitian dengan tema “ Analisa dan perancangan Sistem informasi dan Atministrasi
Pembelajaran pada SMP negeri 1 Namang Berbasis Metodologi Beriorentasi Objek”
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1.2 Masalah

Kesimpulan dari ruang lingkup penulisan diambil setelah melakukan pengamatan
secara langsung ke SMP Negeri 1 Namang pengelolaan data siswa, pengelolaan data
guru, pengolaan jadwal bidang studi untuk masing – masing kelas atau jadwa mengajar,
para guru, pengelolaan nilai siswa berdasarkan hal tersebut maka dapat di ambil rumusan
masalah sebagai berikut :
a. Mengatasi masalah administrasi nilai dan pembelajaran siswa – siswi SMP Negeri 1

Namang.

b. Bagaimana merancang Aplikasi Metodologi Berrorientasi Objek untuk menunjang

proses penyampaian informasi pada administrasi penilaian pada SMP Negeri 1 Namang.

c. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pengolahan data siswa, di mana sering terjadi

kesalahan pencatatan data, ketika data akan disimpan secara berulang – ulang.

d. Kesulitan dalam melakukan pencarian data di sebab kan terlalu banyak nya data yang

ada, dan pencarian harus dilakukan satu persatu di dalam lemari arsip penyimpanan data.

e. Bagaimana mebuat aplikasi yang dapat menyimpan banyak data.

f. Bagaimana memberikan laporan – laporan secara cepat, akurat dan tepat.

Dengan adanya batasan masalah tersebut diharapkan agar jangan sampai menyimpang

dari topik yang terdapat dalam skripsi.

1.3 Batasan masalah

Dalam penulisan skripsi ini diberitahukan batasan masalah agar dalam

penjelasannya menjadi lebih terarah, dapat dipahami dan disesuai dengan yang

diharapkan serta terorganisasi dengan baik. Berikut batasan masalah sistem informai

Administrasi peministrasi Pembelajaran siswa di sekolah SMP Negeri 1 Namang.

a. Proses pendataan guru

b. Proses pendataan siswa

c. Proses pembagian kelas

d. Proses absensi siswa

e. Proses pembuatan jadwal

f. Proses mengisi nilai ulangan

g. Proses mengisi nilai UTS
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h. Mengisi nilia UAS

i. Membuat Laporan Nilai

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dari analisa dan perancangan  sistem informasi pembelajaran pada SMP
Negeri 1 Namang.

a. Dengan adanya sitem terkomputerisasi akan mempermudah pihak sekolah dalam hal

pengolaan, atau pun dalam melakukan pencarian data – data yang dibutuhkan dalam

waktu singkat.

b. Mempermudah pihak sekolah untuk  memantau keberhasilan belajar tiap siswa.

c. Mempermudah dalam pembuatan laporan baik laporan nilai siswa atau pun laporan –

laporan lainnya yang berhubungan dengan akademik.

d. Membantu Devisi tata usaha, kesiswaan dan kurikulum dalam pembuatan Laporan

untuk setiap periodenya.

e. Membantu divisi tata usaha, kesiswaan, kurikulum dan guru menyelesaikan kendala-

kendala yang diharapkan dalam melaksanakan sistem pengolaan data akademik.

f. Menjaga tingkat keamanan data sekolah dengan membuat surat database pada satu

komputer secara terpusat yang diorganisasikan dalam struktur tertentu.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan yang telah dirumuskan, maka dibuatlah rancangan sistem “Atministrasi
kesiswaan pada pada SMP Negeri 1 namang” Dengan manfaat sebagai berikut :

a. Mengefektifkan dan mengefesiensi kan proses administrasi kesiswaan.

b. Memudahkan petugas untuk mengetahui dan mencari data lama tentang administrasi

kesiswaan.

c. Memudahkan petugas mencatat administrasi kesiswaan.

d. Memudahkan para petugas dalam menyimpan dan mengambil kembali data siswa

maupun laporan – laporan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok skripsi ini,
penulis membaginya dalam bab–bab yang terdiri dari :
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BAB I :    PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang masalah, permasalahan,tujuan peulisan, Manfaat
penulisan,sistemantika penulisan.

BAB II :    LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang analisa berorientasi objek, perancangan  beriorentasi objek,
pengertian sistem yang dirancang  dan teori pendukung lainnya.

BAB III :    PENGELOLAAN PROYEK
Dalam bab ini membahas tentang kegiatan proyek dari skripsi ini yaitu PEP (Project
Execution Plan), RAB ( Rencana Anggaran Biaya), Struktur Tim proyek Berupa Tabel
RAM (Responsible assignment Matrik dan skema/diagram struktur, analisa resiko dan
meeting plan.

BAB IV :    ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menggambarkan rancangan sistem yang diusul seperti : rancangan
proses,rancangan rancangan basis data, rancangan antar muka, rancangan class diagram.

BAB V :     PENUTUP
Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab
sebelumnya dan saran dari penulis yang kiranya bermanfaat.  Disamping itu untuk
melengkapi skripsi ini penulis juga melampirkan beberapa Dokumen yang ada kaitannya
dengan materi penulisan.

Lampiran A, Keluaran sistem berjalan
Lampiran B, Masukan sistemberjalan
Lampiran C, Rancangan keuaran
Lampiran D,  Rancangan Masukan
Lampiran E, Surat keterangan riset
Kartu Pembimbing.


