
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

SMKN 4 Bandar Lampung yang merupakan salah satu Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional berperan serta dalam memajukan provinsi lampung terutama 

di dalam bidang pendidikan, sebagai sekolah kejuruan SMKN 4 Bandar Lampung 

Berusaha menghasilkan siswa/i yang memiliki nilai jual yang tinggi sesuai dengan 

bidang keahlian yang dipilih ketika menempuh pendidikan sekolah, memiliki 

delapan pilihan jurusan, dan didukung dengan fasilitas pembelajaran berbasis TIK 

dan guru yang sudah berpengalaman dibidangnya. (Lampung, 2017) 

Pengolahan data administrasi dalam sebuah institusi pendidikan merupakan 

kegiatan utama yang dilaksanakan secara periodik ataupun setiap saat, data-data 

tersebut selalu berubah setiap bulan atau setiap tahun, penambahan siswa, maupun 

perubahan kebijakan pemerintah menyebabkan data-data tersebut selalu berubah. 

Sedangkan informasi dituntut untuk selalu aktual, sehingga di butuhkan suatu 

sistem informasi yang bisa mengolah data-data secara efektif dan efisien. 

Administrasi dalam arti sempit yaitu dari kata administratie (bahasa belanda), yang 

meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik 

mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahan (Clerical 

Work). (Kurniawan, 2012) 

Terkait dalam hal administrasi sekolah, penulis akan membahas mengenai 

tugas-tugas yang ada pada bagian tata usaha sekolah yang dimana sistem informasi 

pengelolaan data masih dilakukan secara konvensional yaitu dengan cara mencatat 
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pada buku besar kemudian direkap ke Microsoft Excel sehingga  dengan 

menggunakan sistem tersebut maka terdapat masalah yaitu membutuhkan banyak 

waktu, sering terjadi kehilangan data, adanya resiko kesalahan pada saat menginput 

karena data yang terbilang banyak.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka diperlukan adanya Sistem 

Informasi Administrasi Sekolah Pada SMK Negeri 4 Bandar lampung. Tujuan dari 

Sistem Informasi Administrasi Sekolah ini adalah mempermudah pihak sekolah 

dalam melaksakan kegiatan pengelolaan data dan kegiatan akademik. Oleh karena 

itu penulis tertarik  untuk  mengangkat judul penelitian “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Administrasi Sekolah Menggunakan Metode SCRUM”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil 

sebuah rumusan masalah yaitu untuk membangun sebuah sistem informasi 

administrasi  sekolah pada SMK Negeri 4 Bandar Lampung 

 

1.3. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 

No Judul Kontribusi Kelebihan Kekurangan 

1 Sistem informasi 

administrasi sekolah 

berbasis jaringan di 

SMK Islam al-

Munawaroh Tegal 

Menggunakan basis 

jaringan dalam 

mengoperasikan 

sistem informasi 

administrasi sekolah 

Dapat 

mengefisiensikan 

kinerja staff 

administrasi 

sekolah untuk 

melakukan 

pengolahan data  

Penelitian ini 

hanya 

membahas 

mengenai nilai 

siswa dan 

administrasi 

pembayaran. 
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Tabel 1.1. Keaslian Penelitian (Lanjutan) 

No Judul Kontribusi Kelebihan Kekurangan 

2 Perancangan sistem 

informasi administrasi 

sekolah pada SMK 

Muhammadiyah 

Watukelir Sukoharjo 

Berbasis Client Server 

Menerapkan Client 

Server dalam 

Pembuatan sistem 

informasi 

administrasi sekolah 

Dapat 

mengefisiensikan 

kinerja staff 

administrasi 

sekolah untuk 

melakukan 

pengolahan data 

Menggunakan 

client server 

sehingga hanya 

dapat di gunakan 

pada area yang 

telah ditentukan 

3 Analisis dan 

perancangan sistem 

informasi administrasi 

sekolah pada SMA 

Tugu Nasional Cawas 

Klaten. 

Menerapkan aplikasi 

desktop pada sistem 

informasi 

administrasi sekolah 

Menyajikan 

informasi secara 

cepat, akurat, dan 

relevan. 

Sistem masih 

bersifat stand 

alone 

4 Pengembangan sistem 

informasi administrasi 

sekolah 

Menerapkan aplikasi 

desktop pada sistem 

informasi 

administrasi sekolah 

proses pengolahan 

data lebih cepat 

karena sudah 

terkomputerisasi 

dan 

mempermudah 

dalam hal 

pencarian data 

Karena masih 

menggunakan 

desktop maka 

aksesnya 

terbatas 

5 Sistem informasi 

pembayaran 

administrasi sekolah 

berbasis client server 

Penerapan client 

Server pada sistem 

informasi 

pembayaran 

Menghasilkan 

output berupa 

laporan siswa 

perkelas dan 

perjurusan 

Masih 

menggunakan 

client server 

sehingga hanya 

dapat diakses di 

area tertentu 

 

Dari beberapa penelitian di atas belum ada yang membahas mengenai Sistem 

Informasi Administrasi sekolah dengan menggunakan metode Scrum, dimana 

dalam penerapannya akan diterapkan dengan berbasis website sehingga semua 

anggota dalam suatu sekolah dapat mengakses website tersebut. Dengan demikian 

yang diusulkan dalam proposal ini adalah membangun sistem informasi 

administrasi sekolah menggunakan metode scrum dan berbasis website.  
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Membangun suatu rancangan sistem 

pengolahan data sebagai sarana untuk mempermudah dalam hal penginputan data 

dan pembuatan laporan  yang berkaitan dengan sistem informasi administrasi  

sekolah.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi SMK Negeri 4 Bandar Lampung 

Meningkatkan proses kinerja akademik serta mempermudah pihak 

sekolah dalam menjalankan tugas pada masing masing bagian. 

2. Bagi Akademik  

Sebagai bahan referensi dan untuk menambah pengetahuan data 

kepustakaan bagi Universitas Teknokrat Indonesia khususnya 

mahasiswa jurusan Sistem Informasi, serta untuk melihat sejauh mana 

mahasiswa dapat menyerap ilmu selama perkuliahan yang menjadi tolak 

ukur keberhasilan akademik dalam mendidik.   

3. Bagi Peneliti 

Membuka wawasan dan pengetahuan penulis tentang manfaat 

membangun sistem administrasi sekolah.   

 

1.6. Batasan Masalah  

Sistem Administrasi sekolah merupakan sistem yang sangat besar, oleh 

karena itu perlu ditetapkan batasan-batasan masalah agar tidak menyimpang 
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dari maksud dan tujuan penelitian, adapun yang menjadi batasan masalah 

dalam rancang bangun sistem informasi administrasi sekolah pada SMK 

Negeri 4 Bandar Lampung Yaitu : 

1. Pembahasan hanya berkaitan dengan pembuatan aplikasi sistem 

administrasi sekolah pada SMK Negeri 4 Bandar lampung. 

2. Permasalahan penelitian ini hanya di batasi pada Bagian Tata Usaha 

Sekolah yaitu pengelolaan data Siswa, data pegawai, data Alumni, data 

sarpras, data pembayaran dan data nilai. 

3. Pembahasan penelitian ini tidak sampai pada pengolahan raport siswa. 

4. Aplikasi sistem informasi Administrasi Sekolah pada SMK Negeri  

Bandar Lampung hanya berfocus pada pengimputan data, bukan 

pengolahan data. 


