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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan formal yang harus bisa 

memberikan pelayanan atau fasilitas yang terbaik untuk siswa dan orang tua 

siswa. Sekolah hendaknya memberikan informasi tentang perkembangan proses 

belajar mengajar kepada orang tua/wali siswa secara cepat, tepat dan akurat. Hal 

ini berdampak pada perbaikan proses belajar mengajar yang telah diterapkan 

untuk segera diperbaharui agar SDM yang dihasilkan setelah lulus dari sekolah 

berkualitas dan mampu bersaing untuk mendapatkan sekolah yang lebih tinggi.  

 Konselor pada lembaga bimbingan dan konseling (BK) di sekolah 

berperan dalam proses pembentukan kepribadian siswa serta mengarahkan siswa 

untuk bisa lebih baik dalam mengasah kemampuan siswa pada bidang akademik 

sesuai dengan karakteristik individu yang dimiliki siswa. Peran tersebut dapat 

efektif apabila bimbingan dan konseling didukung dengan sistem terkomputerisasi 

yang baik di sekolah. Tugas dan Kewajiban yang harus dilakukan oleh Guru BK 

antara lain : Mengadakan penelitian ataupun observasi terhadap situasi atau 

keadaan sekolah, Kegiatan penyusunan program pelayanan dalam bidang 

bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar,  bimbingan karier, serta semua jenis 

layanan, termasuk kegiatan pendukung, melaksanakan pelayanan dalam 

bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karier, serta  

evaluasi pelaksanaan layanan.  

Proses pengolahan data Bimbingan Konseling pada SMP SWADHIPA 1 

NATAR masih menggunakan pencatatan pada buku besar rekapan data 
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pelanggaran yang dipegang oleh Guru BK dan pencatatan masalah pada buku tata 

tertib siswa . Data-data Bimbingan Konseling ini meliputi data siswa, data orang 

tua siswa, data pelanggalaran dan solusi tindak lanjut, serta data prestasi siswa. 

Dengan banyaknya data yang harus di  proses maka diperlukan sistem 

terkomputerisasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan proses pengolahan 

data bimbingan konseling siswa. 

Sistem pada SMP SWADHIPA 1 NATAR yang berjalan saat ini masih 

memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang terdapat pada sistem ini adalah 

belum terdapatnya aplikasi penyimpanan data yang terpusat dan kurangnya 

keamanan pada penyimpanan data. Apabila terdapat siswa yang melakukan 

pelanggaran dan jika buku tata tertib yang dipegang oleh siswa hilang, maka Guru 

BK  harus mencari bukti catatan masalah pada buku besar rekapan data masalah 

pelanggaran, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.  

Oleh karena itu diperlukannya suatu sistem komputerisasi untuk pengolahan 

data bimbingan konseling pada SMP SWADHIPA 1 NATAR, sehingga dengan 

adanya sistem informasi ini diharapkan menghasilkan administrasi yang tertib, 

serta informasi yang diperlukan dapat disajikan dengan baik dan tepat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuatlah penelian dengan judul 

“Sistem Informasi Bimbingan Konseling Perkembangan Siswa Pada SMP 

SWADHIPA 1 NATAR” dengan tujuan dapat membantu bagian konselor untuk 

mengolah data bimbingan konseling dan dapat meminimalisir kesalahan yang 

dapat terjadi. 
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1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas maka dapat ditarik 

beberapa permasalahan yang timbul dari Sistem Informasi Bimbingan Konseling 

Perkembangan Siswa Pada SMP SWADHIPA 1 NATAR adalah sebagai berikut : 

1. Belum terdapatnya aplikasi penyimpanan data yang terpusat dan kurangnya 

keamanan pada penyimpanan data. 

2. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pencarian data pelanggaran pada 

buku besar rekapan pelanggaran. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana merancang dan 

membangun Sistem Informasi Bimbingan Konseling Perkembangan Siswa Pada 

SMP SWADHIPA 1 NATAR. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis membatasi masalah yang akan 

di bahas yaitu : 

1. Sistem diimplementasikan berbasis desktop, dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Borland Delphi 7, dan pengolahan data database MySQL. 

2. Sistem keamanan diterapkan sebatas pada aplikasi Interface dan database 

dengan penggunaan password. 

3. Sistem ini hanya membahas pengolahan data Bimbingan Konseling 

Perkembangan Siswa yang berhubungan dengan pelanggaran siswa dan skor 

poin pelanggaran yang diperoleh siswa 



4 
 

1.5. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk membangun sebuah aplikasi yang berguna dalam pengolahan data 

Bimbingan Konseling Perkembangan Siswa Pada SMP SWADHIPA 1 

NATAR. 

2. Membantu dalam pengolahan data Bimbingan Konseling Perkembangan 

Siswa Pada SMP SWADHIPA 1 NATAR. 

 

1.6. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Mahasiswa, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan serta dapat memberikan sumbang an pemikiran tentang 

Sistem Informasi Bimbingan Konseling Perkembangan Siswa Pada SMP 

SWADHIPA 1 NATAR. 

2. Bagi SMP SWADHIPA 1 NATAR, Sistem yang akan diterapkan ini 

dapat membantu konselor dalam Pengolahan Data Bimbingan Konseling 

Perkembangan Siswa. 

3. Bagi Pembaca, Penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan pustaka, 

referensi. Serta dapat membantu pembaca, khususnya mahasiswa/i yang 

mempunyai minat untuk meneliti tentang Sistem Informasi Bimbingan 

Konseling Perkembangan Siswa 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan laporan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang disusun 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika 

Penulisan.  

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori dan penjelasan dari metode-metode yang 

digunakan dalam membuat Sistem Informasi Bimbingan Konseling 

Perkembangan Siswa Pada SMP SWADHIPA 1 NATAR.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menyajikan kerangka penelitian, tahapan penelitian, metode pengumpulan 

data dan kerangka pengujian. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menyajikan analisis masukan, analisis proses, analisis keluaran, bad 

berjalan, diagram konteks, dfd level 0, erd, relasi data, form input dan laporan. 
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BAB V PEMBAHASAN  

Bab ini menyajikan pembahasan seputar aplikasi, form aplikasi, pengujian 

aplikasi. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah dan 

juga saran yang akan membangun dimasa depan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  


