
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan 

peningkatan yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu 

bidang pendidikan untuk menunjang kinerja dari penyelenggaraan pendidikan 

tersebut agar dapat berjalan dan bekerja dengan baik. Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 

sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari 

hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs. Pendidikan kejuruan adalah 

bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu 

bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada 

bidang-bidang pekerjaan lainnya. Dengan pengertian bahwa setiap bidang studi 

adalah pendidikan kejuruan sepanjang bidang studi tersebut dipelajari lebih 

mendalam dan kedalaman tersebut dimaksudkan sebagai bekal memasuki dunia 

kerja (Kemendikbud, 2005). 

Salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tergolong maju dan 

berkembang dalam proses pembelajaran dan menghasilkan siswa dan siswi 

berprestasi yang terampil dalam dunia kerja adalah Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Negeri 1 Bandar Lampung. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 

Bandar Lampung beralamatkan pada Jalan Pulau Morotai, Nomor 33, Way Halim, 

Bandar Lampung. Sistem Penjadwalan yang akan dikembangkan pada Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bandar Lampung adalah bertujuan untuk 
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membuat sistem yang mampu memberikan informasi berupa jadwal pembelajaran 

yang masih kosong dan sudah terisi pada sistem berdasarkan kurikulum SMK 

tahun 2013. 

Permasalahan yang menjadi dasar suatu perubahan menggunakan teknologi 

informasi dalam melakukan inovasi adalah terkait proses pembuatan jadwal 

belajar dan mengajar yang saat ini adalah dalam tahapan pembuatan jadwal masih 

sering terjadinya kerangkapan data antara waktu dan guru yang mengajar, 

kemudian pembuatan jadwal saat ini masih sering terjadi permasalahan 

keterlambatan waktu dalam proses pembuatannya dikarenakan pengolahan data 

masih belum menggunakan aplikasi khusus pembuatan jadwal pembelajaran dan 

dari proses pengolahan data saat ini masih sering terjadi kehilangan data karena 

data jadwal yang sudah disusun dan dirancang penyimpanannya masih 

menggunakan pada lemari berkas yang ada pada sekolah dan belum menggunakan 

database. 

Dilakukan inovasi menggunakan berbasis web dikarenakan Menurut 

Nugroho (2012) Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan 

halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, 

data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat 

statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling 

terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman 

(hyperlink).Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mencoba untuk 

menganalisa permasalahan yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk penulisan 

laporan Proposal Skripsi, dengan menetapkan judul penelitian “Rancang Bangun 

Sistem Penjadwalan Pembelajaran Studi Kasus SMKN 1 Bandar Lampung”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah  :   

a. Bagaimana membuat sistem yang mampu mengelola jadwal pembelajaran 

pada SMKN 1 Bandar Lampung ? 

b. Bagaimana menerapkan suatu inovasi perkembangan teknologi didukung 

dengan database dalam pembuatan jadwal pembelajaran yang ada pada 

SMK N 1 Bandar Lampung. 

c. Bagaimana memberikan suatu informasi penjadwalan pembelajaran yang 

bersifat respons time bagi para pengguna sistem. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun rincian tujuan dari penelitian ini adalah melakukan Rancang 

Bangun Sistem Penjadwalan Pembelajaran Sekolah Studi Kasus SMKN 1 Bandar 

Lampung sebagai berikut: 

a. Untuk memudahkan dewan guru dalam melakukan pembuatan jadwal 

pembelajaran yang ada berdasarkan kurikulum yang digunakan. 

b. Untuk membuat suatu sistem yang dapat digunakan dalam pengolahan 

informasi penjadwalan pembelajaran sebagai bentuk inovasi penggunaan 

teknologi informasi pada SMK N 1 Bandar Lampung. 

c. Untuk mengelola data informasi akademik yang ada pada SMK N 1 Bandar 

Lampung sebagai bentuk upaya lebih meningkatkan kualitas informasi yang 
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akan diterima oleh pengguna system berupa proses pembuatan jadwal 

pembelajaran. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian proposal skripsi ini adalah : 

a. Untuk membantu proses pembuatan jadwal pembelajaran yang ada pada 

pihak sekolah. 

b. Untuk dapat meningkatkan tingkat efektifitas serta efisiensi dari proses 

pembuatan jadwal pembelajaran dengan menggunakan inovasi 

perkembangan teknologi informasi berupa database. 

1.5. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah hanya pada proses pengolahan data terkait pembuatan jadwal 

pembelajaran yang ada pada SMK N 1 Bandar Lampung. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

dengan bagian bagian dewan guru atau wali kelasyang bersangkutan 

mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil 

wawancara disajikan dalam lampiran. 

b. Pengamatan (Observation) 
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Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan 

mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam 

kegiatan yang alur yang dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem 

dalam penulisan laporan ini.  

c. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca dokumen-dokumen serta buku-buku yang berhubungan dengan 

data yang diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk 

pengembangan selanjutnya, contoh dokumen yang diperoleh adalah contoh 

berkas terkait jadwal pembelajaran pada SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, karya tulis ini dibagi menjadi beberapa bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,  

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas yang mengemukakan tentang teori-teori yang akan 

digunakan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas, yaitu sistem 

penjadwalan pembelajaran sekolah. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini diuraikan tentang bagaimana analisa kebutuhan algoritma yang 

digunakan. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan hasil dari pelaksanaan uji coba sistem. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


