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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1  Latar Belakang  

 

Data dan informasi merupakan aspek penting dalam sebuah organisasi baik 

perusahaan, lembaga, maupun instansi lainnya. Semua kegiatan memerlukan 

informasi dan dituntut untuk menghasilkan suatu informasi.  Setiap organisasi 

membutuhkan data dan informasi yang bersifat cepat, akurat dan termutakhir. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki data dan informasi yang 

harus dikelola. Pada kota Bandar Lampung terdapat 568 sekolah yang ada 

(Kemdikbud, 2014), yang ditunjukkan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Daftar sekolah di kota Bandar Lampung (Kemdikbud, 2014) 

Pendidikan 

Formal 

SD atau MI 

negeri dan 

swasta 

SMP atau 

MTS negeri 

dan swasta 

SMA 

negeri dan 

swasta 

MA 

negeri 

dan 

swasta 

 

SMK 

negeri 

dan 

swasta 

 

Jumlah 

satuan 
314 143 56 13 42 

 

Pengelolaan data dari 568 sekolah tersebut beragam yaitu ada yang bersifat manual 

dan ada yang sudah terkomputerisasi. Pada sekolah yang sudah terkomputerisasi 

menggunakan sistem informasi dalam pengarsipannya. Namun pada 
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sekolah yang mengelola data secara manual menggunakan microsoft office. Hal ini 

mencerminkan belum seragamnya tingkat kemampuan pengelolaan data pada 

sekolah-sekolah di kota Bandar Lampung. Pengelolaan data yang masih manual 

memiliki beberapa kelemahan seperti: lamanya waktu pemrosesan, dokumentasi yang 

tidak terstruktur dan tidak efektif, kemungkinan hilang dan rusaknya data yang 

dikelola, dan data sulit untuk dipantau serta diperbaharui. Disisi lain pengolahan data 

sekolah bukan hanya berguna untuk dokumentasi sekolah saja, namun juga berguna 

untuk dinas pendidikan kota Bandar Lampung. Dinas pendidikan kota Bandar 

Lampung membutuhkan data sekolah untuk menilai, memantau, dan mengevaluasi 

sekolah dalam setiap bulan yang disebut laporan bulanan, atau setiap empat tahun 

yang disebut dengan akreditasi.   

Setiap sekolah harus melaporkan data diri secara berkala pada periode tertentu. Saat 

ini penanganan data sekolah oleh dinas pendidikan kota Bandar Lampung masih 

bersifat tunggal dan belum terintegrasi dalam satu database yang utuh. Penyimpanan 

dan pengarsipan data masih berada pada masing-masing sekolah. Cara ini tidak 

dimungkinkan bagi dinas pendidikan untuk mendapatkan semua data-data sekolah 

yang ada di kota Bandar lampung dalam satu kali waktu pemrosesan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada penelitian ini dikembangkan “Sistem 

Informasi Pendataan Data Pendidik Tenaga Kependidikan dan Data Sarana 

Prasarana pada Sekolah ( SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/MA) di Kota Bandar 

Lampung”. Sistem informasi ini bukan hanya melakukan pendataan terhadap data-

data sekolah, sistem ini juga memberikan grafik jumlah pendidik tenaga kependidikan 
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dan sarana prasarana berdasarkan pilihan tahun. Selain itu sistem informasi ini juga 

menghasilkan laporan bulanan dan akreditasi, dengan tujuan data dapat tersedia jika 

dinas pendidikan kota Bandar Lampung memerlukan laporan dalam bentuk softcopy 

maupun hardcopy. Data-data yang ada pada setiap sekolah akan di integrasikan 

dalam satu database. Data dan informasi yang dikelola dalam sistem ini adalah data 

pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana. Data yang dihimpun 

bersesuaian dengan dua standar pendidikan nasional yang terdapat dalam borang 

penilaian pada Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M) dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar nasional pendidikan 

dengan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental,  serta 

pendidikan dalam jabatan.  

2. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan kriteria tentang ruang  belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, 

perpustakaan,  laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan 

berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan  untuk menunjang proses 

pembelajaran, termasuk penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi.  

Sedangkan data sekolah yang dihimpun kedalam laporan bulanan bersesuaian dengan 

standar point penilaian laporan bulanan oleh pemerintah daerah kota Bandar 

lampung. Yaitu; data biodata sekolah, data keadaan keluar masuk siswa berdasarkan 

tingkat kelas, data jumlah siswa berdasarkan tingkat dan tahun kelahiran, jumlah 



4 
 

siswa putus sekolah berdasarkan tahun pelajaran, penerimaan siswa baru berdasarkan 

jenis sekolah asal, jumlah  siswa berdasarkan agama, keadaan PTK berdasarkan 

klasifikasi ijazah, luas dan kondisi prasarana, data tugas mengajar pendidik dan tugas 

tenaga kependidikan berdasarkan status kepegawaian. 

Standar pendidikan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana memiliki uraian 

dalam bentuk point-point penilaian yang disertakan dalam lampiran. Sedangkan 

standar laporan bulanan diuraikan dalam contoh laporan bulanan SMA Negeri 14 

yang juga diberikan dalam lampiran.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang 

dibahas yaitu:  

1. Bagaimana membuat sistem informasi yang dapat melakukan pendataan data 

pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pada sekolah (SD/sederajat, 

SMP/sederajat, SMA/MA) di kota Bandar Lampung sehingga dapat terintegrasi 

dalam satu database 

2. Bagaimana membuat sistem informasi yang dapat mengolah data pendidik, 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sesuai dengan standar pendidikan 

nasional yang terdapat dalam borang penilaian pada BAN-S/M  

3. Bagaimana membuat sistem informasi yang dapat membantu sekolah dalam 

melakukan pelaporan data bulanan sekolah. 
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4. Bagaimana membuat sistem informasi yang dapat membantu sekolah dalam 

melakukan pelaporan data akreditasi dengan point pendidik, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana. 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pengembangan sistem adalah sistem informasi pendataan ini 

hanya mencakup dua standar berdasarkan BAN S/M yaitu standar pendidik, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana pada sekolah (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, 

SMA, MA) di kota Bandar Lampung. 

1.4  Tujuan 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Membuat sistem informasi yang dapat melakukan pendataan data pendidik, 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pada sekolah (SD/sederajat, 

SMP/sederajat, SMA/MA) di kota Bandar Lampung sehingga dapat terintegrasi 

dalam satu database 

2. Mengolah data pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sesuai 

dengan standar pendidikan nasional yang terdapat dalam borang penilaian pada 

BAN-S/M  

3. Membantu sekolah dalam melakukan pelaporan data bulanan sekolah 

4. Membantu sekolah dalam melakukan pelaporan data akreditasi dengan point 

pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana. 
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1.5  Manfaat 

 

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Menghasilkan data pendidik tenaga kependidikan dan data sarana prasarana yang 

dapat digunakan oleh dinas pendidikan daerah dalam penilaian, pemantauan, dan 

pengevaluasian sekolah di kota Bandar Lampung  

2. Mempermudah pihak sekolah untuk menyimpan, mengambil, dan 

memperbaharui data pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang 

selalu tersedia saat dibutuhkan. 

3. Terwujudnya kemerataan dalam kemampuan pengolahan data pendidik, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana pada sekolah (SD/sederajat, SMP/sederajat, 

SMA/MA) di kota Bandar Lampung 

4. Sekolah memiliki bank data pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana 

, sehingga mengurangi kemungkinan hilang dan rusaknya data  

5. Pihak sekolah dapat melihat dan membandingkan perubahan dan  kemajuan data  

pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pada sekolahnya lewat 

grafik. 

 

 

 

 

 

 


