
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.    Latar Belakang 

        Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berorganisasi 

karena informasi dapat memberikan bahan pertimbangan bagi manajemen 

dalam mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu informasi harus 

merupakan sesuatu yang dapat dipercaya kebenaran dan keakuratannya. Hal 

ini berarti bahwa informasi itu dapat digunakan untuk menghasilkan 

pengolahan data yang sebenarnya. Kebutuhan informasi yang cepat dan 

akurat merupakan salah satu hal yang penting tidak terkecuali dalam bidang 

pendidikan. Pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas memerlukan adanya kemudahan dalam proses 

belajar mengajar.  

          Umumnya pada  banyak sekolah dasar dan khususnya pada SD Negeri 

45 Pangkalpinang yang beralamat di jalan Natuna No.20 Gabek 2 

Pangkalpinang yang masih melakukan pengolahan data siswanya secara 

manual. Seperti kita ketahui apabila tiba tahun ajaran baru saat dilaksanakan 

Penerimaan Siswa Baru (PSB) maka bertambah pula data siswa yang akan 

disimpan. Tentu saja hal ini dirasa tidak efisien oleh para guru. Untuk 

mengatasi hambatan tersebut maka perlu sebuah alat yang dapat 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan yaitu dengan menggunakan 

Komputer secara terkomputerisasi didalam melaksanakan pengolahan data 

siswanya. 
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2.    Masalah  

                Masalah yang dihadapi dalam sistem penerimaaan siswa baru, yaitu : 

a. Proses di dalam penerimaan siswa baru yang masih manual sehingga  

dalam menangani proses pendaftaran calon siswa baru dibutuhkan waktu 

yang cukup lama. 

       b.   Terlambatnya proses pembuatan laporan penerimaan siswa baru. 

       c.   Bagaimana  cara  membangun  sebuah  Sistem Informasi Pengolahan Data        

             Siswa baru yang terkomputerisasi. 

 

3.    Tujuan Penulisan 

               Penulisan Tugas Akhir  ini diharapkan dapat memperbaiki sistem yang 

ada dengan harapan agar pengolahan data yang selama  ini masih  dilakukan    

secara manual, dapat dipermudah dan dipercepat kinerjanya dengan 

memberikan solusi berupa rancangan sistem yang terkomputerisasi. 

               Dengan dibuatnya sistem ini diharapkan dapat : 

a. Memperbaiki sistem penerimaan siswa baru yang sedang berjalan secara          

manual dengan sebuah sistem yang terkomputerisasi sehingga dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisien waktu. 

       b.   Membantu memudahkan proses pendaftaran setiap calon siswa baru. 

       c.   Membantu memudahkan pembuatan laporan kepada kepala sekolah. 

    

4.    Batasan Masalah  

     Agar penulisan ini menjadi lebih jelas, maka penyusunannya dibatasi 

pada permasalahan yang dititikberatkan pada sistem penerimaan siswa baru 

pada tahun ajaran baru yang menjadi kegiatan rutin sekolah. Adapun ruang 

lingkup permasalahan yang akan dibahas mulai dari proses pendaftaran, 

daftar ulang, proses catat data siswa, pembayaran baju seragam, dan 

pembuatan laporan siswa baru. 
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5.    Metode Penelitian 

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dan untuk  

mempermudah penulisan, penulis melakukan beberapa penelitian, yaitu: 

a.   Pengumpulan Data 

1) Observasi(Pengamatan) 

       Dalam hal ini penulis  secara langsung  melihat atau mengadakan                                                                 

pengamatan, wawancara  ke  bagian-bagian  yang ada  hubungannya  

dengan sistem penerimaan siswa baru. 

2)  Wawancara(interview) 

        Pada kegiatan ini diajukan pertanyaan lisan serta tulisan dalam 

usaha   untuk melengkapi data-data yang akan diperoleh serta untuk 

mengetahui masalah yang terkait pada penerimaan  calon siswa baru. 

 

       b.    Studi Pustaka 

 Suatu cara untuk mengumpulkan data  dengan  menggunakan buku-  

buku pedoman yang menyangkut sistem informasi khususnya tentang 

penerimaan siswa baru, terutama berupa buku  dan catatan yang dapat 

menunjang dan membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

 

       c.    Analisa Sistem. 

         Kegiatan yang  dilakukan pada tahap ini antara lain: 

1) Menganalisa sistem  yang ada, mempelajari dan mengetahuai apa yang     

dikerjakan sistem yang telah berjalan. 

2) Menspesifikasi sistem, yaitu menspesifikasi masukan yang   

digunakan, database yang ada, proses yang di lakukan dan keluaran 

yang dihasilkan, guna memahami kebutuhan akan dokumen-dokomen 

baru. 

              Penulis menggunakan beberapa diagram Unified Modelling 

Language(UML) sebagai alat bantu dalam menganalisa sistem untuk 

mendeskripsikan proses bisnis yang sedang berjalan serta 
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mendeskripsikan konsep sistem yang akan dikembangkan dimana sistem 

yang baru tersebut dapat memberikan solusi – solusi dari permasalahan 

yang ada  sekarang  serta untuk memenuhi kebutuhan sistem berjalan. 

Beberapa   diagram   serta   analisa tersebut yaitu: Activity Diagram, 

Analisa Dokumen Keluaran, Analisa Dokumen Masukan, Use Case 

Diagram dan  Deskripsi Use Case Diagram.          

                                                           

       d.   Perancangan Sistem 

        Perancangan sistem adalah tahap merancang sistem secara rinci          

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem baru yang di usulkan, dengan disertai rancangan database dan 

spesifikasi program. Tahapan perancangan sistem ini sama dengan 

tahapan analisa sistem, hanya ada penambahan sebagai berikut: 

ERD(Entity Relationship Diagram), LRS(Logical Record Structure), 

Tranformasi Logical Structure ke Relasi, Tabel, Spesifikasi Basis Data, 

Rancangan Dokumen Keluaran, Rancangan Dokumen Masukan, 

Rancangan layar Program, Sequence Diagram, Class Diagram. 

     

6.     Sistematika Penulisan 

         Menggambarkan urain singkat bab perbab dari keseluruhan bab. 

Adapun sistematis penulisan yang digunakan untuk menyusun laporan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

       BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini adalah bab pendahuluan dimana penyusun memulai 

menjelaskan permasalahan yang berhubungan dengan Latar 

Belakang, Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

       BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menjelaskan Konsep Sistem Informasi, Analisa  

perancangan Sistem Berorientasi Obyek dengan UML, dan Teori 

Pendukung Sistem Penerimaan Siswa Baru ini. 
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      BAB III   ANALISA SISTEM 

Bab ini menjelaskan Tinjauan organisasi, Uraian Prosedur, 

Analisa Proses, Analisa Keluaran, Analisa Masukan, Identifikasi 

Kebutuhan Use case Diagram, dan Deskripsi Use Case. 

 

       BAB IV   RANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang  Rancangan Basis Data, Rancangan 

Keluaran, Rancangan Masukan, Rancangan Dialog Layar, 

Sequence Diagram dan Rancangan Class Diagram. 

 

       BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi 

perkembangan dan kemajuan sekolah. 
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