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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, kini komputer 

digunakan di perusahaan, instansi dan sekolah digunakan dalam berbagai aktivitas 

dan pekerjaan. Dengan komputer, pemberian layanan dalam berbagai bidang 

menjadi lebih baik, cepeat dan efisien. Dalam kegiatan pendidikan pun diperlukan 

adanya suatu sistem komputerisasi dalam berbagai keperluan. Khususnya dalam 

penerimaan siswa baru di sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Di SMP Negeri 10 Pangkalpinang, komputer telah diperkenalkan dan 

dipergunakan untuk pembelajaran praktek bagi siswa-siswi dan pekerjaan 

administrasi. Dalam pekerjaan administrasi, komputer berguna untuk 

memudahkan dalam pelayanan untuk siswa dan wali kelas atau pun orang tua 

siswa. Dalam hal ini, sistem penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 10 

Pangkalpinang masih belum terkomputerisasi, masih menggunakan sistem 

manual, sehingga masih sering terjadi kesalahan dan antrian panjang pada saat 

pendaftaran serta kurangnya informasi dikarenakan calon peserta didik baru tidak 

datang langsung ke sekolah, saat pendaftaran peserta didik baru dimulai, maka  

menyita banyak waktu dan membutuhkan banyak tenaga. 

 Oleh karena itu, berdasarkan beberapa hal diatas, penulis membuat sistem 

aplikasi OPTIMASI PENDAFTARAAN SISWA BARU MENGGUNAKAN 

MODEL FAST BERBASIS WEB PADA SMP NEGERI 10 

PANGKALPINANG, agar kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam 

pengolahan data khususnya pada sistem penerimaan peserta didik baru di SMP 

Negeri 10 Pangkalpinang.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang, maka dapat dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut : 

a. Bagaimana membuat sistem penerimaan peserta didik baru secara 

terkomputerisasi berbasis web ? 

b. Bagaimana membuat hasil sistem penerimaan peserta didik baru  yang efisien 

dan akurat ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar topik yang dibahas tidak menyimpang dari penelitian ini, maka 

batasan masalah yang dibahas terdiri dari : 

a. Sistem informasi yang dirancang adalah sistem yang mampu mengolah data 

penerimaan peserta didik baru berbasis web yang didasarkan aktifitas 

penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 10 Pangkalpinang. Segala 

kegiatan diluar sistem serta pembuat keputusan tidak dibahas. 

b. Pada pembuatan aplikasi web ini terdapat dua jenis hak akses yaitu hak akses 

admin, dan calon siswa. 

c. Sistem yang akan dibangun ini hanya dapat dikelola oleh administrator, 

siswa,  orang tua siswa dan diakses oleh panitia yang terlibat pada 

penerimaan peserta didik baru.  

d. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP dan MySql sebagai databasenya. 

e. Hanya membahas cara penerimaan peserta didik baru. 

f. Proses pendaftaran hanya membahas prosedur pendaftaran siswa baru bukan 

siswa pindahan. 

g. Tidak mencakup terhadap proses administrasi atau pembayaran penerimaan 

peserta didik baru. 

h. Sistem yang dibuat hanya sampai saat siswa dinyatakan diterima. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah Sebagai sarana untuk 

meningkatkan pelayanan bagi para siswa/siswi yang bersekolah serta bagi para 

guru dan stafnya dapat lebih mengenali perkembangan TI sebagai dampaknya. 

1.4.2 Manfaat  

1. Bagi Penulis 

a. Dapat membuat program aplikasi yang sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi. 

b. Sebagai pembelajaran serta menambah wawasan tentang dunia kerja 

khususnya mengenai pembuatan komputerisasi yang telah didapatkan 

pada bangku perkuliahan. 

2. Bagi Sekolah  

a. Dapat memiliki dan memakai program aplikasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dihadapi. 

b. Meringkas dan menghemat tempat dan waktu karena data diolah dengan 

menggunakan komputer sehingga meningkatkan kecepatan maupun 

ketepatan dalam proses penerimaan peserta didik baru. 

c. Membuat sebuah sistem penerimaan peserta didik baru yang dapat 

melakukan pengolahan data informasi agar tidak ada data siswa yang 

ganda. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan menenai materi pokok 

skripsi ini, penulis membagiya dalam bab-bab yang terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum isi skripsi yang meliputi 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat penelitian, Sistematika Penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan dan mendasari 

penelitian yang mendukung penyusunan skripsi sesuai dengan 

judul yang diambil. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan model pengembangan perangkat lunak 

contohnya model FAST serta menjelaskan metode penelitiannya 

seperti, metode pengumpulan data, dan metode pengembangan 

sistem. 

 

BAB IV PEMBAHASAN  

 Bab ini berisi misalnya tentang tujuan umum program yang dibuat 

Uraian yang dibuat berdasarkan metode penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yang berisi 

kesimpulan dan saran dari penulis yang kiranya bermanfaat. 

Disamping itu, untuk melengkapi skripsi ini penulis juga 

melampirkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan materi 

penulisan skripsi ini.  

 

 


