
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekolah sebagai bentuk organisasi merupakan suatu tempat dari kumpulan

manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pendidikan.

Keberhasilan program pendidikan dalam belajar mengajar sangat dipengaruhi

beberapa faktor seperti siswa, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan,

dana, sarana dan prasarana dan faktor lingkungan. Apabila faktor-faktor tersebut

terpenuhi dengan baik dan diimbangi dengan proses belajar mengajar yang baik

akan menghasilkan mutu pendidikan yang  lebih baik.

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan

dalam proses pembelajaran adalah sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan

prasarana pendidikan merupakan fasilitas pendidikan yang sangat dibutuhkan

dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan/satuan pendidikan dan

merupakan salah satu sumber yang menjadi tolak ukur dari mutu pendidikan itu

sendiri yang perlu ditingkatkan secara terus menerus seiring perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan sarana dan prasarana sangat perlu

dilaksanakan dalam menunjang keterampilan siswa agar siap bersaing terhadap

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Dalam

penyelenggaraan pendidikan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk

menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif dan efesien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun

2007 Tanggal 28 Juni 2007 tentang standar sarana dan prasarana Sekolah Dasar/

Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dengan

tegas disebutkan bahwa :

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot,

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya

serta perlengkapan lain yang dibutuhkan sebagai penunjang proses

pembelajaran.
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2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan,

ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang

guru, tempat beribadah, ruang UKS, WC, gudang, ruang sirkulasi, tempat

bermain/berolahraga dan ruang atau tempat lain yang dibutuhkan sebagai

penunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Siak memiliki

214 Sekolah Dasar yang tersebar di 14 kecamatan. Dengan rincian: kecamatan

Minas memiliki 14 sekolah, kecamatan Siak memiliki 11 sekolah, kecamatan

Sungai Apit memiliki 23 sekolah, kecamatan Tualang memiliki 32 sekolah,

kecamatan Mempura memiliki 10 Sekolah, kecamatan Sabak Auh memiliki 10

sekolah, kecamatan Pusako memiliki 7 sekolah, kecamatan Koto Gasib memiliki

17 sekolah, kecamatan Lubuk Dalam memiliki 9 sekolah, kecamatan Kandis

memiliki 24 sekolah, kecamatan Sungai Mandau memilki 9 sekolah, kecamatan

Bungaraya memiliki 15 sekolah, kecamatan Dayun memiliki 20 sekolah dan

kecamatan Kerinci Kanan memiliki 13 Sekolah. Dengan jumlah sekolah yang

begitu banyak dan luasnya kawasan kabupaten Siak sehingga menyulitkan bagi

dinas pendidikan dalam mengawasi sarana dan prasarana yang ada.

Berdasarkan wawancara di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten

Siak bidang sekolah dasar saat ini, belum adanya sistem yang mengelola sarana

dan prasarana dengan baik. Pada kenyataanya masih banyak sekolah yang baru

dibangun belum memenuhi standar yang semestinya harus terpenuhi sarana dan

prasarana yang memadai contohnya ruang kelas tidak sesuai dengan rombelnya

yaitu 1 ruang kelas diisi dengan 2 rombel sehingga proses belajar mengajar tidak

berjalan secara efektif. Kemudian sekolah-sekolah yang sudah lama dibangun

memiliki kerusakan disana sini contohnya atap yang bocor, pelapon yang rusak,

kursi siswa yang rusak, kursi dan meja guru yang rusak sehingga tidak mungkin

digunakan lagi.

Sistem pelaporan sarana dan prasarana saat ini dilakukan dengan cara

mengisi borang yang telah ditentukan oleh dinas, borang yang telah ditentukan

oleh dinas diberikan kepada UPTD pendidikan yang ada disetiap kecamatan lalu
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diberikan kepada sekolah setelah diisi diserahkan kembalikan kepada UPTD

pendidikan kecamatan lalu diserahkan kepada dinas untuk diproses. Pelaporan dan

pendataan dilakukan satu kali setiap tahun ajarannya. Kendala yang terjadi saat ini

ialah pihak dinas pendidikan kesulitan dalam memperoleh data/informasi terkait

sarana dan prasarana sekolah khususnya sekolah dasar. Belum memiliki aplikasi

pengolah data khususnya dibagian sarana dan prasarana. Kesulitan dalam

pembuatan laporan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu untuk mendukung kinerja dinas pendidikan seksi sarana

dan prasarana sekolah dasar maka dibutuhkan suatu sistem yang bisa mengatasi

permasalahan yang terjadi selama ini di lingkungan dinas pendidikan dan

kebudayaan kabupaten Siak. Dengan adanya sistem yang akan dibangun akan bisa

membantu kinerja dinas pendidikan kabupaten Siak khususnya bidang sekolah

dasar untuk melakukan evaluasi mengenai data sarana dan prasarana yang ada

serta bisa lebih cepat dalam melakukan pengadaan dan perubahan dalam

meningkatkan kwalitas mutu pendidikan di kabupaten siak secara merata dimasa

yang akan datang. Tentunya dalam pelaporan dan pengadaan sarana dan prasarana

lebih terkomputerisasi, mudah dan cepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk

menjadikan topik ini sebagai penulisan laporan tugas akhir dengan judul “ Sistem

Informasi Manajemen Sarana Prasarana Sekolah” (Studi Kasus Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah untuk tugas

akhir ini adalah bagaimana merancang sebuah sistem informasi manajemen sarana

prasarana sekolah di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Siak.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian tugas akhir ini dititikberatkan pada :

1. Kriteria dalam pendataan sarana dan prasarana mengacu kepada Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional no 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan

prasarana sekolah dasar (SD/MI).
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2. Penelitian tugas akhir ini dilakukan pada sekolah dasar (SD) di lingkungan

dinas pendidikan kabupaten Siak 1 SD/kecamatan yaitu kecamatan Siak,

Mempura, Minas, Bungaraya, Kandis dan Tualang.

3. Sistem informasi manajemen sarana prasarana sekolah ini nanti dibangun

berbasis Web, dengan menggunakan metode OOAD dan database mysql.

4. Metode analisis menggunakan Object Oriented Analysis (OOA)

perancangan menggunakan Object Oriented Design (OOD).

5. Tools yang digunakan untuk merancang adalah pemrograman berorientasi

objek dengan Unified Modeling Language (UML).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah :

1. Untuk memudahkan kinerja dinas pendidikan dan kebudayaan khusus

seksi sarana dan prasarana sekolah dasar dalam mengevaluasi dan

membuat kebijakan untuk perencanaan pendidikan kedepan.

2. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi maupun

kebutuhan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan (sekolah)

khususnya tingkat sekolah dasar (SD) secara cepat, tepat dan akurat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari tugas akhir ini adalah :

1. Dengan adanya sistem informasi manajemen sarana prasarana sekolah ini,

dapat membantu dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Siak untuk

mengetahui data sarana prasarana yang dimiliki disetiap sekolah.

2. Mempermudah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Siak dalam

memantau kondisi sarana dan prasarana disetiap sekolah.

3. Mempermudah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Siak bidang

sekolah dasar dalam proses pembahasan anggaran baik pembangunan

maupun penganggaran sarana dan prasarana sekolah dasar.
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1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir dibagi menjadi enam bab. Berikut

penjelasan tentang masing-masing bab :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi bahasan teori-teori yang menyangkut pada penelitian tugas

akhir sebagai landasan dalam penyusunan Skripsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang penjelasan mengenai kegiatan dari setiap tahapan

penelitian, yang dimulai dari tahap perencanaan,  tahap

pengumpulan data, tahap analisa dan perancangan, sampai tahap

implementasi dan pengujian sistem.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Pada bab ini diuraikan mengenai sistem yang berjalan saat ini dan

hasil analisa tersebut, rancangan sistem yang diusulkan, sampai

rancangan antarmuka sistem.

BAB V TESTING DAN IMPLEMENTASI

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi sistem informasi

manajemen sarana prasarana sekolah (SIMSPSD) studi kasus dinas

pendidikan dan kebudayaan kabupaten Siak serta kesimpulan dari

pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan

saran untuk penelitian selanjutnya.


