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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia komputer saat ini begitu pesat, pada awalnya 

komputer digunakan sebagai alat penghitung untuk keperluan matematis 

saja. Seiring perkembangan jaman dan semakin majunya dunia komputer 

maka penggunaan komputer pun semakin beragam. Multimedia 

merupakan salah satu hasil dari perkembangan dunia komputer, dimana 

komputer digunakan untuk menggabungkan berbagai informasi antaralain 

suara, teks, dan gambar, sehingga menghasilkan suatu informasi yang 

menarik dan lebih mudah dipahami dan digunakan. Bentuk dari 

perkembangam multimedia sekarang ini ditunjukkan dengan munculnya 

berbagai tutorial dan program pembelajaran yang menarik dan interaktif. 

Program aplikasi yang dimaksud disini adalah program penelusuran 

jurusan yang merupakan suatu metode terbaru yang diharapkan dapat 

membantu bapak/ibu guru untuk mempermudah menentukan jurusan 

program studi pada anak didiknya dikelas tiga sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki setiap anak didik..  

Borland Delphi 7 dan database microsoft office access merupakan 

salah satu software yang dapat digunakan untuk membuat program 

penelusuran jurusan. Dengan software  ini diharapkan akan menghasilkan 

suatu program penelusuran jurusan yang bagus, bermutu dan mudah 

dipahami serta mudah digunakan. 
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Konsep dari pembuatan program penelusuran jurusan ini adalah  

untuk membantu bapak/ibu guru agar lebih mudah menentukan jurusan 

anak didiknya dikelas tiga dengan pertimbangan minat anak, bakat anak, 

intelegensi, serta nilai akademis anak, sehingga siswa dapat belajar dengan 

baik nantinya dikelas tiga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Untuk itu diperlukan suatu desain program yang menarik dan penjelasan 

yang lengkap dari program yang ada.  

Atas dasar tersebut penulis bermaksud membuat suatu program 

yaitu 

” PROGRAM PENELUSURAN JURUSAN   PROGRAM STUDI 

SEKOLAH MENENGAH UMUM PADA SMU N 1 JEKULO  

KUDUS MENGGUNAKAN BORLAND DELPHI 7 DAN 

MICROSOFT OFFICE ACCESS 2003 ” 

 

2. Perumusan Masalah   

Berdasarkan uraian diatas masalah yang ingin dipecahkan dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan membuat sistem aplikasi untuk 

Program Penelusuran Jurusan Sekolah menengah Umum. 

2. Bagaimana  menerapkan aplikasi yang terkoneksi dengan data 

base. 

3. Bagaimana membuat soal-soal dengan menggunakan program 

delphi7. 

 

 



3. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan tugas ahkir ini penulis membatasi masalah yang 

akan dibahas yaitu: 

1. Bahan atau data-data yang dibutuhkan berasal dari sekolah 

yang bersangkutan. 

2. Program dibuat dalam bentuk aplikasi dan file-file yang ada 

bersifat read-only, terdapat database untuk menampung data-

data siswa yang telah di isikan ke dalam program.  

3. Perancangan program meliputi desain, dan penyimpanan 

data. 

4. Program hanya berfungsi sebagai pennelusuran jurusan saja. 

 

4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan maslah di atas tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membuat applikasi program Penelususran Jurusan 

Sekolah Menengah Umum. 

2. Menerapkan aplikasi yang terkoneksi dengan database. 

3. Dapat membuat soal-soal dengan menggunakan pemrograman 

delphi7.  

 

 

 



5. Gambaran Umum Program 

Secara ringkas program penelusuran jurusan program bidang studi 

pada sekolah menengah umum menggunakan menggunakan Borland 

Delphi 7 dan data base Microsoft office access adalah program merupakan 

applikasi desktop yang dibuat dalam bentuk applikasi program.  

Tampilan selanjutnya berisi menu yang berupa login siswa, menu 

program dan hasil penelusuran jurusan. Didalam menu program terdapat 

link-link yang nantinya menuju soal-soal yang harus dikerjakan oleh 

siswa.  

Program ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah 

Bapak/Ibu guru dalam menentukan jurusan program studi anak didiknya di 

kelas tiga agar  sesuai dengan kemampuan, bakat, minat dan nilai 

akademis yang dimilikinya. 

 

 6. Pembuatan dan Pengujian Program 

a. Alat dan bahan 

1. Komputer 

2. Borland Delphi 7 

3. Microsoft office access 2003 

4. Adop photoshop cs 

b. Langkah kerja pembuatan program 

1. Mencari ide atau gagasan 



2. Pengumpulan bahan-bahan atau data-data yang 

diperlukan 

3. Membuat scenario sedehana atau treatment 

4. Membuat bentuk aplikasi program. 

5. Pengujian program 

c. Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan menjalankan program, apakah 

program bisa berjalan baik atau tidak, bisa ditunjukkan dengan 

hasil program yang telah di buat serta ketepatan link yang dituju 

dan hasil penggunaan program sesuai dengan yang di inginkan. 

d. Flowchart rencana pelaksanaan penelitian 
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 7. Sistematikan Laporan Tugas Akhir 

BAB I : PENDAHULUAN ; 

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

penelitian, tinjauan pustaka, gambaran umum mengenai program aplikasi, 

pembuatan program dan pengujian, sistematika laporan tugas akhir, dan 

pustaka  

 

BAB II : LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA ; 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang landasan bagaimana dasar dari 

program ini secara keseluruhan mulai dari proses pembuatan desain 

hingga proses pembuatan program action script sehingga bisa 

menghasilkan modul pembelajaran interaktif yang baik dan mudah diikuti  

 

BAB III : PERENCANAAN ; 

Pada bab ini dijelaskan mengenai perencanaan program mulai dari 

membuat desain, tombol-tombol interaksi, membuat video streaming, 

merekam suara, sampai pada penggabungan semua komponen agar bisa 

menjadi modul pembelajaran interaktif  

 

BAB IV : ANALISA DAN PENGUJIAN ; 

Pada bab ini akan disajikan data-data hasil percobaan dan pengujian 

sekaligus analisa dari program aplikasi yang telah dibuat  



BAB V : PENUTUP ; 

Pada bab ini dibahas tentang kesimpulan dari hasil pengujian dan analisa 

serta saran-saran yang disampaikan dalam menyempurnakan penulisan 

laporan yang telah dibuat  

 

 

 


