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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang dimasa sekarang ini, 

begitu memberi kemudahan kepada kita dalam melakukan pekerjaan, setelah 

muncul komputer dan perangkat pendukungnya. Muncullah internet sebagai 

media informasi yang dapat diakses dengan cepat tanpa di batasi ruang dan waktu. 

Hal ini tidak lepas dari peran web sebagai sumber informasi di internet. Informasi 

apa saja dapat dicari melalui internet, termasuk informasi mengenai sekolah 

sebagai media untuk menuntut ilmu. 

Apalagi sekarang ini, disamping berbagai sekolah telah memiliki sistem 

informasi sekolah berupa web sekolah, sehingga orang tua dapat dengan mudah 

mencari sekolah yang cocok untuk anak-anaknya, dan tidak perlu datang langsung 

kesekolah yang dikehendaki, cukup melihat di web sekolah tersebut. Selain waktu 

yang diperlukan lebih sedikit dan  juga lebih praktis.  

Tapi dengan hanya disediakannya web sekolah, untuk mendaftar anaknya ke 

sekolah yang dikehendaki, para orang tua tetap harus datang ke sekolah 

mengambil formulir secara manual mengisi dan mengembalikannya kepetugas 

atau panitia penerimaan peserta didik baru. 

Untuk itulah penulis melakukan riset ke SMP Negeri 1 Pangkalpinang, 

dimana sekolah ini masih melakukan penerimaan peserta didik baru secara 

manual, yaitu orang tua atau calon siswa datang ke sekolah, mengambil formulir 

pendaftaran, mengisi formulir dan mengembalikannya ke panitia. Bisa kita 

bayangkan, berapa banyak waktu yang diperlukan, belum lagi bagi sekolah yang 

peminatnya banyak, orang tua harus antri sampai menunggu gilirannya untuk 

mendaftarkan anaknya, sedangkan untuk orang tua yang bekerja, berapa lama 

waktu yang diperlukannya hanya untuk datang ke sekolah untuk mendaftarkan 

anaknya. 
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Dengan kemajuan teknologi dimasa sekarang ini, penulis memberikan solusi 

kepada SMP Negeri 1 Pangkalpinang untuk melakukan pendaftaran peserta didik 

baru secara online melalui web. Calon peserta didik tidak perlu mengambil 

formulir secara manual, cukup membuka web penerimaan peserta didik baru dan 

mengisi secara online data-data peserta. Dan untuk calon yang diterima akan 

diumumkan melalui web tersebut sampai menunggu proses seleksi selanjutnya. 

 

2.1 Perumusan Masalah 

Dari apa yang dijabarkan dalam latar belakang masalah, SMP Negeri 1 

Pangkalpinang memerlukan solusi yang lebih tepat dalam hal pendaftaran siswa 

baru, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat, efektif dan efisien 

terhadap calon siswa atau orang tua. Maka dapat dirumuskan masalah yaitu:  

a. Bagaimana membuat Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik 

Baru Berbasis Web yang sesuai dengan kebutuhan sekolah? 

b. Apa manfaat Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis web bagi 

sekolah? 

 

3.1 Batasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas analisis dan perancangan 

sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis web dengan 

menggunakan  Mysql, Mysql itu sendiri merupakan sebuah server database open 

source yang terkenal yang digunakan berbagai aplikasi terutama untuk server atau 

membuat WEB. Mysql berfungsi sebagai SQL (Structured Query Language) yang 

dimiliki sendiri dan sudah diperluas oleh Mysql umumnya digunakan bersamaan 

dengan PHP untuk membuat aplikasi server yang dinamis. 

Untuk memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang sebenarnya mengenai sistem informasi penerimaan peserta 

didik baru yang berbasis web, penulis hanya membatasi pada lingkup 

permasalahan proses pendaftaran peserta didik baru sampai munculnya daftar 

nama peserta didik yang diterima di SMP Negeri 1 Pangkalpinang.  
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4.1 Metodologi Penelitian 

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan maksud tertentu. Cara ilmiah berarti 

penelitian tersebut berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu bersifat rasional, 

empiris dan sistematis. Bersifat rasional berarti kegiatan penelitian tersebut 

dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran 

manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati secara langsung 

oleh indera manusia. Sedangkan sistematis berarti proses yang dilakukan dalam 

penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

a. Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati secara langsung dan mencatat secara sistematis hal-hal yang 

dibutuhkan. 

2) Wawancara 

Merupakan proses tanya jawab secara langsung kepada responden secara 

lisan atau tatap muka, serta mendengarkan secara langsung informasi atau 

keterangan yang diperlukan. 

3) Kepustakaan 

Dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi  melalui buku-buku 

dan bahan-bahan pelengkap lainnya yang sesuai dengan permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini.  

 

b. Analisa Sistem 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang 

dikerjakan oleh sistem yang ada. 

2) Menspesifikasi sistem, yaitu menspesifikasi masukan yang digunakan, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan. 

Adapun tahap-tahap dalam analisa sistem antara lain : 



4 
 

 

1) Activity Diagram 

Menggambarkan alur kerja dalam sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas 

dalam suatu  proses. 

2) Class Diagram 

Class Diagram merupakan kumpulan objek-objek yang mempunyai atribut 

dan metode yang sama. Class Diagram digunakan untuk membantu dalam 

visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan hubungan antar kelas 

(inheritance, aggregation, and association) dan penjelasan detail tiap kelas 

(method/function/behavior dan atribut/property/data). 

3) Use Case Diagram 

Use Case diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. Use 

case dibuat berdasarkan keperluan actor, merupakan “apa” yang 

dikerjakan sistem, bukan “bagaimana” sistem mengerjakannya. Use case 

diagram juga merupakan deskripsi fungsi sistem yang akan 

dikembangkan. 

4) Use Case Description 

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram. 

  

c. Rancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem baru yang diusulkan, dengan disertai rancangan database dan 

spesifikasi program. 

Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah : 

1) Class Diagram 

Class Diagram digunakan untuk memodelkan static structure dari sistem 

informasi. 
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2) Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity relationship diagram digunakan untuk menganalisa data dan 

menggambarkan hubungan antara data yang ada dalam diagram arus data. 

Komponen-komponen ERD adalah Entitas, Relasi, Atribut dan 

Cardinality. 

3) Logical Record Structure (LRS) 

Logical record structure berasal dari setiap entity yang diubah ke dalam 

bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan atribut 

berada didalam kotak. 

4) Tabel 

Tabel merupakan hasil transformasi Logical Record Structre ke Relasi. 

Tiap satu LRS akan menjadi satu tabel. Nama LRS dapat menjadi nama 

tabel. Tiap satu atribut akan menjadi satu kolom dan nama atribut akan 

menjadi nama kolom. 

5) Normalisasi 

Normalisasi adalah kegiatan mengelompokkan atribut-atribut sehingga 

mendapatkan bentuk yang normal. 

6) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada 

pada model  konseptual secara detail. 

 

5.1 Maksud dan Tujuan 

Tujuan dari penulisan skripsi ini bagi mahasiswa khususnya penulis sendiri 

adalah ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang web, serta memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk mendapat perbandingan antara ilmu yang 

diperoleh di bangku kuliah dan mengaplikasikannya dalam suatu organisasi.   

Tujuan yang diharapkan bagi SMP Negeri 1 Pangkalpinang : 

a. Mengidentifikasi dan mengembangkan sistem informasi penerimaan peserta 

didik baru yang sedang berjalan dengan sistem informasi penerimaan peserta 

didik baru berbasis web atau internet. 
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b. Waktu yang diperlukan sangat efektif, tidak perlu memperbanyak formulir 

pendaftaran manual. 

c. Dapat memperoleh calon peserta didik yang sesuai dengan kualifikasi yang 

diinginkan. 

 

6.1 Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

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

 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang deskripsi umum isi skripsi yang meliputi 

latar belakang, maksud dan tujuan, metodologi perangkat lunak, 

batasan masalah dan 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 : PENGELOLAAN PROYEK 

  Bab ini berisi antara lain : PEP (Project Execution Plan) yang 

berisi objective proyek, identifikasi stakeholder, identifikasi 

deliverable, penjadwalan proyek (yang berisi : Work Breakdown 

structure dan jadwal proyek) dan RAB (Rencana Anggaran 

Proyek). 

 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini akan membahas mengenai analisa permasalahan dan 

pemecahan masalah yang dihadapi serta perancangan sistem 

dengan perencanaan dan pembuatan aplikasi secara berurutan. 

  



7 
 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran 

dari penulis yang kiranya bermanfaat. Disamping itu, untuk 

melengkapi skripsi ini penulis juga melampirkan beberapa  

dokumen yang ada kaitannya dengan materi penulisan skripsi ini. 

 

 


